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E d i t o r i á l

Analýzy, ktoré vychádzajú pod názvom Rodové dôsledky krízy. Aspek-
ty vybraných prípadov ako trinásta publikácia zborníkového radu 
Aspekty, vznikli v rámci spoločného projektu partnerských orga-
nizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky 
a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zame-
ral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krí-
zy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných 
aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali 
z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatre-
ní, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze 
a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila 
do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodo-
vého hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali 
v rokoch 2009 a 2010. 

Ako uvádza vo svojej rozsiahlej analýze Jarmila Filadelfiová 
„viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne 
dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj 
na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mu-
žov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy 
takmer úplne chýbajú.“ (S. 13) 

Po aktivitách zameraných na rodové rozpočtovanie sa na Slo-
vensku vôbec po prvý raz začala intenzívnejšie tematizovať rodo-
vá perspektíva v ekonómii, a to najmä na rovnomennom seminári, 
ktorý v apríli 2010 v Bratislave zorganizovali Nadácia Friedricha 
Eberta a ASPEKT v spolupráci so Zastúpením Nadácie Heinricha 
Bölla vo Varšave. Semináru predchádzalo vydanie prekladovej pub-
likácie Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) 
zdrojov (ASPEKT 2009). Problematike krízy sa v publikácii explicitne 
venuje štúdia rakúskej ekonómky Gabriele Michalitsch Obrat v eko-
nomickom myslení: feministickou politikou proti kríze, ktorá priniesla 
pohľad na aktuálnu finančnú a hospodársku krízu z perspektívy 
feministickej ekonómie, pričom neostala len pri opise situácie, ale 
navrhla konkrétne riešenia v šiestich oblastiach: zárobková čin-
nosť, starostlivosť a opatera, vzdelávanie, integrácia, sociálne inves-
tície a prerozdeľovanie.
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Michalitsch v súvislosti s krízou zdôrazňuje, že „konjunkturálne 
programy nezohľadňujú rodové pomery,“ a preto „stabilizujú ro-
dové hierarchie“ a „posilňujú asymetrické konštitučné predpokla-
dy rodu“. (2009, s. 34) Navyše sa „[r]etradicionalizujúce rodové efek-
ty krízy a konjunkturálnych opatrení (...) neberú na vedomie, ako 
‚ekonomicky irelevantné‘ sa neproblematizujú alebo jednoducho 
zamlčiavajú, zároveň sa požiadavky týkajúce sa rodovej rovnosti 
odmietajú s odkazom na krízu a náklady na ňu.“ (Tamže) Zatiaľ čo 
prijímané stabilizačné programy vychádzajú spravidla z neoliberál-
nych pozícií, „východiská feministickej ekonómie naopak stavajú 
do popredia prepojenia trhu, neziskového sektora, štátnej ekono-
miky tretieho sektora a oblasti reprodukcie a v logike ‚starostlivos-
ti o iných‘, spojenej so sektorom reprodukcie, nachádzajú alterna-
tívnu ekonomickú racionalitu.“ (Tamže, s. 40) Michalitsch považuje 
toto prepojenie za kľúč k trvalo udržateľnému riešeniu krízy práve 
preto, že „sa v aktuálnej situácii netrhové sektory prejavujú ako 
dôležité stabilizátory ekonomiky ako celku, a to v chápaní ekonó-
mie, ktoré zahŕňa celé pole ekonomických aktivít a obsahuje rôzne 
ekonomické racionality.“ (Tamže)

Gabriele Michalitsch predniesla aj úvodnú prednášku na semi-
nári Rodová perspektíva v ekonómii, a práve na tomto seminári od-
znel doteraz jediný slovenský príspevok o rodových dôsledkoch 
krízy, ktorý predniesla rodová expertka pôsobiaca v mimovládnom 
sektore Oľga Pietruchová. Publikácia zo seminára sa pripravuje 
na vydanie pod názvom Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mo-
cenských vzťahov. 

V rámci prípravy analýz pre publikáciu Rodové dôsledky krízy. 
Aspekty vybraných prípadov sme (okrem spracovania relevantných 
štatistických, odborných a mediálnych zdrojov a materiálov) uspo-
riadali niekoľko diskusných a konzultačných stretnutí a realizovali 
sme malú kvalitatívnu sondu. V auguste 2010 viedli Janka Deb-
recéniová a Zuzana Maďarová tri pološtruktúrované skupinové 
rozhovory v materských centrách. Navštívili rómske materské cen-
trum Maťko v Detve, materské centrum Mravček v Hriňovej a ce-
loslovenskú strešnú organizáciu Asociácia materských centier so 
sídlom v Bratislave. Cieľom týchto rozhovorov bolo zistiť, či vôbec 
a akým spôsobom ženy s deťmi tematizujú krízu, prípadne ako ho-
voria o dôsledkoch krízy pre ich každodenný život. Zároveň obe 
expertky v rozhovoroch zisťovali, ako ženy s deťmi, ktoré bývajú 
v rôznych obciach a pochádzajú z rôznych sociálnych skupín, po-
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ciťujú zmeny v zákonoch, prijatých na podporu rodiny (vo svojej 
prípadovej štúdii ich analyzovala Janka Debrecéniová). 

V prvej štúdii našej publikácie Jarmila Filadelfiová prináša šta-
tistické údaje o zmenách na trhu práce, ku ktorým počas finančnej 
a hospodárskej krízy došlo. Zameriava sa na otázku, aké dôsledky 
mala kríza, ktorá sa začala v októbri 2008, pre mužov a ženy, ako 
ovplyvňovala ich (ne)zamestnanosť a ako sa menila ich sociálna si-
tuácia. Hoci ide o údaje, ktoré mali byť zohľadňované už pri tvorbe 
protikrízových opatrení vlády, Filadelfiová ich verejne tematizuje 
ako prvá na Slovensku. Zároveň skúma, aké sú rodové implikácie 
protikrízových opatrení, ktoré vláda prijala.

Prípadová štúdia Janky Debrecéniovej sa venuje zákonom pri-
jatým na „podporu rodiny“. Podobne ako protikrízové opatrenia 
vlády boli aj tieto zákony väčšinovo vnímané ako rodovo neutrálne. 
Debrecéniová upriamuje pozornosť na ich rodové dôsledky, ktoré 
vyplývajú aj zo skutočnosti, že starostlivosť o rodinu, resp. o deti je 
na Slovensku stále predovšetkým na pleciach žien. Dospieva k zá-
veru, že absencia rodovej optiky a absencia reflexie ekonomickej 
krízy ako niečoho, čo má okrem iných aj rodovo špecifické dôsled-
ky a čo možno korigovať dobre nastavenou legislatívou, spôsobila, 
že analyzované zákony sú diskriminačné voči ženám, najmä voči 
tým skupinám žien, u ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujú-
ce charakteristiky. (S. 73)

 Zuzana Maďarová sa vo svojej analýze vládnych a opozičných 
diskurzov snaží priblížiť, akým spôsobom vláda a najsilnejšia 
opozičná strana tematizovali hospodársku krízu, ako ju využívali 
na zdôvodnenie svojich krokov, prípadne na diskreditáciu politic-
kých oponentov. Silný vplyv na počiatočné diskurzy o kríze mala 
predchádzajúca priaznivá ekonomická situácia, očakávané zavede-
nie eura od 1. januára 2009 a aktuálna politická situácia. Diskusiu 
o ekonomickej recesii ako prvé otvorili médiá a politická opozícia. 
Obsahová analýza médií prináša stručný obraz o tom, akým spô-
sobom novinárky a novinári využívali krízu ako rámec pre ďalšie 
témy, vrátane rodovej (ne)rovnosti, kriminality alebo trhu práce. 
Z analýzy diskurzov vyplýva, že hoci sa opozícia a koalícia nezhodli 
v politických názoroch, na prezentovanie svojich cieľov používali 
podobné nástroje. Využívanie paternalistických a heroistických na-
ratívov, ktoré obdobie krízy charakterizovali, alebo zdôrazňovanie 
„sociálnosti“ vlastných politík naznačuje, že naratívne stratégie 
najsilnejšej opozičnej strany a vlády si boli veľmi blízke. Spájala ich 
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aj skutočnosť, že na príčiny a dôsledky krízy sa nepozerali cez ro-
dové hľadisko a neuplatňovali ho ani pri predstavených protikrízo-
vých opatreniach. O niečo lepšie na tom boli médiá, ktoré rodové 
nerovnosti v súvislosti s krízou aspoň zmieňovali, aj tu však absen-
toval komplexný rodovo citlivý prístup.
 

Analytické sondy Jarmily Filadelfiovej, Janky Debrecéniovej a Zuza-
ny Maďarovej skúmajú rodové dôsledky krízy, či presnejšie situáciu 
z rodového hľadiska v čase krízy na základe špecifického materiálu 
a v špecifických oblastiach. Autorky zhodne konštatujú, že nezo-
hľadňovanie rodovej perspektívy vo všetkých fázach analyzovania 
stavu, prijímania opatrení na jeho zmenu, nastavovania realizácie 
a vyhodnocovania dôsledkov vedie k prehlbovaniu už existujúcej 
rodovej nerovnosti, ako aj ďalších nerovností. 

Všetky štáty EÚ, vrátane Slovenska, sa zaviazali presadzovať ro-
dovú rovnosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti, a to najmä 
uplatňovaním rodového hľadiska. Ako sa ukázalo, ani pri tvorbe 
protikrízových opatrení, ani pri tvorbe zákonov, ani pri hovorení 
o kríze v politických a mediálnych výstupoch sa však rodové hľa-
diska neuplatňovalo. Gabriele Michalitsch vyslovila vo svojej štúdii 
o prístupoch feministickej ekonómie ku kríze názor, že kríza zasa 
raz ukázala, aká neúčinná je v praxi stratégia uplatňovania rodo-
vého hľadiska, a teda aj rodového rozpočtovania: „Hoci je (gender 
mainstreaming – dopl. autorka) koncipovaný výslovne ako stra-
tégia, ktorá sa vzťahuje na všetky oblasti politiky, predsa sa – bez 
akýchkoľvek sankcií – vôbec nepoužíva v ekonomicko-politických 
kontextoch. Aj gender budgeting, explicitne zameraný na rozpoč-
tové alokácie a v posledných rokoch stále viac propagovaný inšti-
túciami Európskej únie, nezohráva v kontexte konjunkturálnych 
programov žiadnu rolu.“ (2009, s. 35) 

No rovnako Gabriele Michalitsch, ako aj autorky analýz v tejto 
publikácii nezabúdajú na možnosť vnímať krízu a jej skúmanie 
a riešenie ako možnosť rozvoja rodovej rovnosti. Jarmila Filadel-
fiová cituje v tejto súvislosti Deborah Ruggieri, ktorá považuje krí-
zu za príležitosť „prehodnotiť tradičné spôsoby robenia vecí“. (S. 13) 
Dúfame, že publikované analýzy budú príspevkom k takémuto 
prehodnoteniu aj na Slovensku.

Jana Cviková
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Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne 
dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj 
na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mu-
žov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analý-
zy takmer úplne chýbajú.1 Hoci aj v zahraničí sa rodové hľadisko 
v úvahách o kríze a jej súvislostiach hodnotilo ako marginalizova-
né,2 predsa len vzniklo viacero štúdií a mediálnych výstupov, ktoré 
sa mu venovali (Gould, 2008; Antonopoulos, 2009; EK, 2009; ILO, 2009; Smith, 
2009; Walby, 2009; Kraemer, 2010; Ruggieri, 2010; Schambach, 2010). Tieto ma-
teriály analyzovali rozdielny dosah krízy na situáciu mužov a žien,3 
ako aj prijaté protikrízové opatrenia v rodovom rozlíšení. Pouka-
zovali na to, že prijaté balíčky opatrení zamerané na zamestnanosť 
boli prínosom pre tie sektory, v ktorých prevažujú muži, zameria-
vali sa teda na znižovanie miery nezamestnanosti mužov, kým sek-
tory s prevahou žien sa nestali cieľom prijatých opatrení – žiadne 
z protikrízových opatrení nesmerovalo k prevencii znižovania za-
mestnanosti žien. 

Ekonomická recesia a finančná kríza sa v zahraničných štúdiách 
často prezentuje v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ako 
ústup či krok späť od rodovej rovnosti a od ďalších tzv. rozvojo-
vých cieľov. Uprostred globálnej krízy, ktorá sa často označuje ako 
veľká recesia, sa dá očakávať, že dôjde k zvráteniu pokroku, ktorý 
sa urobil v potláčaní chudoby a v presadzovaní rovnosti žien. Obja-
vili sa očakávania, že kríza sa prejaví zvýšeným výskytom chudoby, 
sociálneho vylúčenia a zväčšovaním nerovností, vrátane nerovnos-
tí medzi ženami a mužmi, pričom prijímané politické opatrenia 
a nástroje môžu tieto nerovnosti ešte prehĺbiť. (Antonopoulos, 2009) 
Zároveň sa ale vyskytli úvahy, že kríza znamená pre rodovú rovnosť 
nielen ohrozenie, ale aj príležitosť, pretože dobre zvolené politické 
aktivity a opatrenia môžu vyústiť do redukovania rodových nerov-
ností. Ako v tejto súvislosti tvrdí Rania Antonopoulos, makroeko-
nomické a inštitucionálne usporiadanie je pre rodovú rovnosť pri-
márne dôležité, preto treba popri otázke zameranej na dosah krízy 
na situáciu žien sledovať aj otázku, aké makroekonomické pod-
mienky treba nastoliť, aby procesy smerujúce k rodovej rovnosti 
„zapustili korene“. (Tamže, s. 3) Povedané slovami Deborah Ruggieri 
– kríza je príležitosť ako „prehodnotiť tradičné spôsoby robenia ve-
cí“. (2010, s. 2)

Ako to bolo a je na Slovensku? Cieľom tohto príspevku je pri-
blížiť vývoj krízy na Slovensku, ako aj rodové dôsledky krízy 
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a predstaviť vládou prijaté opatrenia a ich rodovo diferencované 
zameranie, resp. výsledky. Tento materiál chce poukázať na rodo-
vé dimenzie, ktoré treba brať do úvahy pri politických opatreniach 
zameraných na prekonanie krízy, ako aj pri ďalších ekonomických 
rozhodnutiach.

Finančná kríza sa datuje do jesene 2008, v nasledujúcich šiestich 
mesiacoch prerástla do ekonomickej či hospodárskej krízy, pričom 
zasiahla priemysel i trh práce. V diskusii na nadnárodnej úrovni sa 
začali postupne objavovať úvahy o tom, že kríza bude mať odliš-
né dôsledky pre ženy a mužov, no aj pre rôzne skupiny žien, a to 
vzhľadom na dlhodobo rozdielne postavenie žien a mužov v eko-
nomike i v sociálnej sfére. (EK, 2009)

1  V p l y v  k r í z y  n a  m u ž o v  a  ž e ny :  n á č r t  s i t u á c i e  
p r e d  k r í zo u  a  n á s l e d n ý  v ý v oj

1.1  Z m e ny  n a  t r h u  p r á c e

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že kríza zasiahla finančné tr-
hy, oslabila mnohé hospodárske sektory a zvýšila nezamestnanosť. 
Médiá neustále prinášali nové a nové správy, ktoré ohlasovali pre-
púšťanie a dožadovali sa osobitných opatrení na zastavenie hos-
podárskeho prepadu. Aj z dostupných údajov o pracovnej sile vy-
plýva, že hospodárska situácia sa rýchlo menila. Z pohľadu do šta-
tistík udávajúcich počet osôb zamestnaných v priemysle vyplýva 
výrazný úbytok pracovnej sily a zmena v štruktúre jednotlivých 
odvetví priemyselnej výroby. 

Celkový počet osôb zamestnaných v priemysle a priemyselnej vý-
robe narastal takmer kontinuálne od roku 2001 až do roku 2008. 
V roku 2009 došlo k veľkému zvratu tohto trendu. Počet zamest-
naných v priemysle poklesol medziročne o 88 160 osôb a počet za-
mestnaných v priemyselnej výrobe o 85 168 osôb (v porovnaní so 
stavom v roku 2008 došlo k zníženiu o 15 % v rámci priemyslu cel-
kovo a o 16 % v rámci priemyselnej výroby). Pohľad na podrobnej-
šie štatistiky (štvrťročné a mesačné) ukázal, že prepad v počte za-
mestnaných sa začal intenzívnejšie prejavovať od tretieho štvrťroka 
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2008. K výraznému úbytku došlo medzi štvrtým štvrťrokom 2008 
a prvým štvrťrokom 2009, no najvýraznejšie sa počet zamestna-
ných v priemysle znížil medzi prvým a štvrtým štvrťrokom 2009.4

K najväčšiemu prepadu došlo vo výrobe kovov a kovových zaria-
dení, v tomto odvetví ubudlo 18 900 zamestnaných osôb. Nasle-
dovala textilná a odevná výroba vrátane kožiarskej s medziročným 
úbytkom 10 200 osôb, ďalej drevársky a papierenský priemysel 
(- 9 000), výroba ostatných strojov a zariadení (- 8 900) a výroba 
elektrických zariadení (- 8 600). Jediným odvetvím priemyselnej vý-
roby, v ktorom počet zamestnaných vzrástol, bola výroba počíta-
čových, elektrotechnických a optických výrobkov, medziročne v nej 
pribudlo 134 zamestnaných osôb.
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Graf 1 | Priemerný počet zamestnaných osôb v priemysle a priemyselnej 
výrobe (2001 – 2009)

Poznámka: Do priemyslu sa okrem priemyselnej výroby zaraďujú ďalšie tri prie-
myselné odvetvia: ťažba a dobývanie; dodávka elektriny, plynu a studeného vzdu-
chu; dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd.

Zdroj: Databáza Slovstat: Podnikateľské štatistiky. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4).

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
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Tabuľka 1 | Priemerný počet zamestnaných osôb podľa druhu priemyselnej 
výroby (2001, 2008 a 2009; absolútne počty a %)

2001 2008 2009
Zmena 

2009/2008
Zmena 

2009/2001
Abs. v % Abs. v %

Priemysel spolu 550 785 585 993 497 833 -88 160 -15,0 -57 952 10,5
Priemyselná 
výroba spolu

486 459 532 853 447 685 -85 168 -16,0 -38 774 -8,0

Potraviny, 
nápoje a tabak

55 715 43 225 38 648 -4 577 -10,6 -17 067 -30,6

Textil, odevy, 
koža a kožené 
výrobky

74 639 51 190 41 016 -10 174 -19,9 -33 623 -45,0

Drevené 
a papierové 
výrobky, tlač

48 094 50 350 41 079 -9 271 -18,4 -7 015 -14,6

Koks a ropné 
produkty

4 260 2 642 2 567 -75 -2,8 -1 693 -39,7

Chemikálie 
a chemické 
produkty

16 503 10 594 9 948 -646 -6,1 -6 555 -39,7

Farmaceutické 
výrobky 
a produkty

3 775 2 664 2 460 -204 -5,4 -1 315 -34,8

Výrobky z gumy 
a plastu 

45 082 54 867 47 593 -7 274 -13,2 +2 511 +5,3

Kovy a kovové 
konštrukcie

81 297 106 336 87 473 -18 863 -17,7 +6 181 +7,6

Počítačové, 
elektronické 
a optické 
výrobky 

12 189 21 670 21 804 +134 +0,6 +9 615 +44,1

Elektrické 
zariadenia

32 372 35 468 26 840 -8 628 -24,3 -5 532 -17,1

Stroje 
a zariadenia

38 781 42 423 33 521 -8 902 -21,0 -5 260 -13,6

Dopravné 
prostriedky

30 026 59 520 52 627 -6 893 -11,6 +22 601 +42,9

Ostatná výroba 43 727 51 905 42 110 -8 795 -16,9 -1 617 -3,7

Zdroj: Databáza Slovstat: Podnikateľské štatistiky. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4).

Z dlhodobého hľadiska však možno pozorovať odlišný vývoj v jed-
notlivých druhoch výroby. Úplne inak sa vyvíjali počty zamest-
naných v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle, ktorý je 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
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na Slovensku výrazne feminizovaný. Počty zamestnaných sa tu 
z roka na rok výraznejšie znižovali už od roku 2002, k ďalšiemu 
prepadu došlo v roku 2008, no najväčší úbytok bol zaznamenaný 
v roku 2009. Celkovo stratila od roku 2001 táto priemyselná výro-
ba 33 623 pracovných miest (zníženie o 45 %). Podobnú trajektó-
riu mala aj výroba potravín a tabaku (o 30,6 %) a drevárska a papie-
renská výroba (o 14,6 %).

Inak sa vyvíjali počty zamestnaných vo výrobe kovov a kovo-
vých konštrukcií, teda v odvetví, v ktorom sú zamestnaní prevažne 
muži: Od roku 2001 tu početnosť pracovnej sily narastala, úbytok 
bol zaznamenaný až medzi rokmi 2008 a 2009. Celkovo sa tu však 
za sledované obdobie počet zamestnaných osôb zvýšil o 6 181, čo 
predstavuje nárast o 7,6 %. Podobná bola aj situácia v automobilo-
vom priemysle: Počty zamestnaných osôb rýchlo narastali až do ro-
ku 2008 – vtedy došlo k zníženiu o 6 893 zamestnaných, celkovo 
však pracovná sila v tomto odvetví narástla o 22 601 osôb (42,9 %). 

Graf 2 | Vývoj priemerného počtu zamestnaných osôb vo vybraných 
odvetviach priemyselnej výroby (2001 – 2009, absolútne počty)
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Zdroj: Databáza Slovstat: Podnikateľské štatistiky. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4).

V hospodárstve Slovenskej republiky sú teda odvetvia, v ktorých sa 
kríza prejavovala už dlho a globálna kríza ju ešte posilnila. Takým 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
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odvetvím sú napríklad spomínaný textilný a odevný priemysel, po-
travinárstvo a drevárska a papierenská výroba. Na druhej strane 
niektoré odvetvia priemyslu sa vyvíjali dlhodobo progresívne a až 
globálna kríza priniesla pokles pracovnej sily (výroba kovov či vý-
roba dopravných prostriedkov, t. j. odvetvia s prevahou mužov).

Naznačený vývoj zmenil celú štruktúru priemyselnej výroby 
z hľadiska počtu zamestnaných (tabuľka 1). V roku 2001 bolo naj-
viac osôb zamestnaných vo výrobe kovov a kovových konštrukcií 
s 81 297 ľuďmi, hneď na druhom mieste bol textilný a odevný 
priemysel so 74 639 zamestnanými, nasledovala výroba potravín 
a tabaku (55 715), výroba drevených a papierenských výrobkov 
(48 094) a gumárstvo (45 082). K roku 2009 sa poradie odvetví 
podľa počtu zamestnaných zmenilo. Na prvom mieste zostala vý-
roba kovov s 87 473 zamestnanými, no na druhé miesto sa posu-
nula automobilová výroba s 52 627 zamestnanými, tretia priečka 
pripadla gumárenskej výrobe (47 593), za ňou sa umiestnila tzv. os-
tatná výroba (42 110) a drevárstvo a papierenstvo (41 079). Textil-
ná výroba, v ktorej prevažujú ženy, sa v pomerne krátkom období 
dostala z druhého najväčšieho zamestnávateľa až na šiestu pozíciu 
(čo znamená pokles zo 74 639 pracovných miest na 41 016). Na-
opak, automobilový priemysel postúpil z deviateho miesta v roku 
2001 na druhú priečku v roku 2009 (počet zamestnaných sa zvýšil 
z 30 026 na 52 627 osôb). 

Automobilový priemysel a výroba kovov, ktoré sú tradične muž-
skými odvetviami, mali na Slovensku dlhodobú podporu (príchod 
silných zahraničných investorov, garancie a úľavy zo strany vlády, 
napr. v podobe daňových prázdnin, dobudovanie infraštruktúry 
na náklady štátu a pod.). Naopak, textilný, odevný a kožiarsky prie-
mysel bol dlhodobo na ústupe a globálna hospodárska kríza zna-
menala v roku 2009 jeho ďalšie oslabenie, a to medziročne o 20 % 
(v prípade výroby kovov a kovových konštrukcií o 18 % a pri auto-
mobilovom priemysle o necelých 12 %).

Pristavme sa aj pri zmenách v hospodárstve Slovenska na zá-
klade triedenia podľa pohlavia. V zamestnanecky najsilnejšom 
hospodárskom sektore pre ženy i mužov, čiže v priemyselnej vý-
robe od roku 2008 do roku 2010 (počas krízy) ubudlo 40 000 
žien a 57 000 mužov. Úbytok bol vo vzťahu k počtu pracujúcich 
výraznejší u žien, ich počet klesol v porovnaní s rokom 2008 
o 17,6 %, počet mužov zaznamenal úbytok o 15,3 %. Odlišné bolo 
aj časovanie tohto poklesu ženskej a mužskej pracovnej sily v prie-
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mysle. Kým počet žien klesal kontinuálne od začiatku 2008 a ten-
to pokles pretrváva až do súčasnosti (druhý štvrťrok 2010), počet 
mužov pracujúcich v priemysle sa začal znižovať až od začiatku 
roku 2009. V súčasnosti sa dokonca začal prejavovať nárast počtu 
mužov v tomto odvetví. Údaje naznačujú, že kríza prišla do prie-
myselných odvetví s prevahou zamestnaných žien pravdepodobne 
podstatne skôr než do odvetví s prevahou zamestnaných mužov 
a navyše je hlbšia a trvalejšia. 

Aj viaceré sektory ekonomickej činnosti s prevahou zamestna-
ných mužov prepúšťali ženy. A hoci ženy boli v danom odvetví dl-
hodobo v menšinovej pozícii, v období krízy prišli o prácu tiež, do-
konca percentuálny úbytok ich zastúpenia bol vyšší ako u mužov. 
K týmto odvetviam patrí napríklad stavebníctvo. Na začiatku roka 
2008 v ňom pracovalo cca 12 400 žien a 140 100 mužov, začiat-

2001 2009

Druh výroby Počet 
miest

Druh výroby Počet 
miest

1. Kovy a kovové konštrukcie 81 297 1. Kovy a kovové konštrukcie 87 473

2. Textil, odevy, koža 74 639 2. Dopravné prostriedky 52 627

3. Potraviny, nápoje, tabak 55 715 3. Výrobky z gumy a plastu 47 593

4. Drevené a papierové výrobky 48 094 4. Ostatná výroba 42 110

5. Výrobky z gumy a plastu 45 082 5. Drevené a papierové výrobky 41 079

6. Ostatná výroba 43 727 6. Textil, odevy, koža 41 016

7. Výroba strojov a zariadení 38 781 7. Potraviny, nápoje, tabak 38 648

8. Elektrické zariadenia 32 372 8. Výroba strojov a zariadení 33 521

9. Dopravné prostriedky 30 026 9. Elektrické zariadenia 26 840

10. Chemické výrobky 16 503 10. Počítačové a el. výrobky 21 804

11. Počítačové a el. výrobky 12 189 11. Chemické výrobky 9 948

Tabuľka 2 | Poradie odvetví priemyselnej výroby podľa počtu zamestnaných 
osôb (2001 a 2009) 

Zdroj: Databáza Slovstat: Podnikateľské štatistiky. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 (http://www.statistics.sk/
pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4); zvýr. autorka.

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
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kom roka 2010 sa podiel žien v stavebníctve proporcionálne znížil 
o 16,1 % (na cca 10 400), kým počet mužov v stavebníctve klesol 
o 8,2  % (na cca 125 000). Podobný trend sa prejavil aj v ďalších 
maskulinizovaných odvetviach: Dodávka elektriny, plynu a stude-
ného vzduchu začiatkom roka 2008 zamestnávala cca 5 900 žien 
a 21 700 mužov, začiatkom roka 2010 klesol počet žien pracujú-
cich v tomto odvetví o 900, pričom počet mužov sa o 800 zvýšil, 
ťažba a dobývanie zamestnávali takmer 1 600 žien a 14 500 mu-
žov, začiatkom roka 2010 sa počet žien znížil o 50 % a počet mužov 
o 13,1 %, podobná situácia bola aj v doprave a skladovaní – počet 
žien poklesol o 15 %, počet mužov o 11,5 %. 

V školstve, zdravotníctve a sociálnych službách, teda v sektoroch 
zamestnávajúcich prevažne ženy, to bolo naopak – úbytok počtu 
mužov bol mierne výraznejší. Dôsledkom tohto vývoja v krízovom 
období je, že odvetvia s prevahou mužov svoju maskulinizáciu ešte 
posilnili a odvetvia s prevahou žien si naopak feminizáciu nielen 
udržali, ale ešte zvýšili.

Tabuľka 3 | Zmeny v počtoch zamestnaných žien a mužov za jednotlivé 
odvetvia národného hospodárstva (porovnanie 1. štvrťrok 2008 a 1. štvrťrok 
2010; v tis. a %)

1. štvrťrok 2008 1. štvrťrok 2010 Zmena – muži Zmena – ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

A Poľnohospo-
dárstvo, lesníc-
tvo, rybolov

58,7 20,7 44,6 16,4 -14,1 -24,0 -4,3 -20,8

B Ťažba 
a dobývanie

14,5 1,6 13,1 0,8 -1,4 -13,1 -0,8 -50,0

C Priemyselná 
výroba

372,8 228,0 293,0 187,9 -57,2 -15,3 -40,1 -17,6

D Dodávka 
elektriny, plynu 
a vzduchu

21,7 5,9 22,5 4,8 +0,8 +3,6 -0,9 -15,2

E Dodávka 
vody, čistenie 
a odvod vôd

24,8 5,7 20,9 6,3 -3,9 -15,7 +0,6 +9,5

F Stavebníctvo 140,1 12,4 124,7 10,4 -11,5 -8,2 -2,0 -16,1

G Obchod, 
oprava motoro-
vých vozidiel

82,8 151,7 90,5 164,0 +7,7 +8,5 +12,2 +7,4
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Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/
MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15); zvýr. autorka.

Ani počas krízy sa nezmenila štruktúra zamestnanosti mužov 
a žien v odvetviach, v ktorých tradične pracoval najvyšší počet žien, 

1. štvrťrok 2008 1. štvrťrok 2010 Zmena – muži Zmena – ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

A Poľnohospo-
dárstvo, lesníc-
tvo, rybolov

58,7 20,7 44,6 16,4 -14,1 -24,0 -4,3 -20,8

B Ťažba 
a dobývanie

14,5 1,6 13,1 0,8 -1,4 -13,1 -0,8 -50,0

C Priemyselná 
výroba

372,8 228,0 293,0 187,9 -57,2 -15,3 -40,1 -17,6

D Dodávka 
elektriny, plynu 
a vzduchu

21,7 5,9 22,5 4,8 +0,8 +3,6 -0,9 -15,2

E Dodávka 
vody, čistenie 
a odvod vôd

24,8 5,7 20,9 6,3 -3,9 -15,7 +0,6 +9,5

F Stavebníctvo 140,1 12,4 124,7 10,4 -11,5 -8,2 -2,0 -16,1

G Obchod, 
oprava motoro-
vých vozidiel

82,8 151,7 90,5 164,0 +7,7 +8,5 +12,2 +7,4

H Doprava 
a skladovanie

99,8 36,0 88,3 30,6 -11,5 -11,5 -5,4 -15,0

I Ubytovacie 
a stravovacie 
služby

33,3 62,9 30,6 55,9 -2,7 -8,1 -7,0 -11,1

J Informácie 
a komunikácia

27,7 14,2 33,3 15,3 +5,6 +16,8 +1,1 +7,2

K Finančné 
a poisťovacie 
činnosti

12,1 26,6 11,0 23,5 -1,1 -9,1 -3,1 -11,6

L Činnosti 
v oblasti 
nehnuteľností

5,5 5,6 6,2 5,9 +0,7 +11,3 +0,3 +5,1

M Odborné, 
vedecké a tech-
nické činnosti

16,1 28,1 16,4 28,0 +0,3 +1,8 -0,1 -0,4

N Administra-
tívne a podpor-
né služby

26,8 17,5 28,9 16,2 +2,1 +7,3 -1,3 -7,4

O Verejná sprá-
va a obrana, 
sociálne zabez-
pečenie

82,5 77,9 98,2 85,5 +15,7 +16,0 +7,6 +8,9

P Vzdelávanie 33,7 135,5 29,5 129,4 -4,2 -12,5 -5,9 -4,3

Q Zdravotníctvo 
a sociálna 
pomoc

21,9 114,2 19,5 114,6 -2,4 -11,0 +0,4 +0,3

R Umenie, zá-
bava a rekreácia

8,4 11,4 9,0 14,1 +0,6 +6,7 +2,7 +19,1

S Ostatné 
činnosti

8,2 13,0 6,6 9,2 -1,6 -19,5 -3,8 -29,2

T Činnosti 
domácností

- 2,0 0,4 0,1 - -1,9 -95,0

U Činnosti ex-
trateritoriálnych  
organizácií

0,2 0,5 0,2 0,5 - - - -

Spolu 1 091,7 971,7 987,5 919,4 -104,2 -9,5 -52,3 -5,4

1. štvrťrok 2008 1. štvrťrok 2010 Zmena – muži Zmena – ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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resp. mužov. Z hľadiska zastúpenia žien zostali najsilnejšími od-
vetviami priemyselná výroba, obchod a opravy, vzdelávanie, zdra-
votníctvo a sociálna práca, ako aj verejná správa spolu s obranou 
a sociálnym zabezpečením. V týchto odvetviach pôsobilo 70 % zo 
všetkých pracujúcich žien. Najviac mužov pracovalo v priemyselnej 
výrobe a stavebníctve, nasledovali obchod a opravy, doprava a skla-
dovanie, a napokon verejná správa, obrana a sociálne zabezpečenie. 

Tabuľka 4 | Počty pracujúcich žien a mužov za jednotlivé odvetvia NH 
a zmena v podiele žien spolu s priemernou mzdou (2008 a 2010; v tis. a %)

2008 2009 Zmena
% žien

Mzda 
v EUR

Muži Ženy v % Muži Ženy v % 

A Poľnohospo-
dárstvo, lesníctvo, 
rybolov

73,0 23,3 24,2 63,7 21,2 25,0 +0,8 585,1

B Ťažba 
a dobývanie

12,6 1,4 9,9 9,9 1,0 10,0 +0,1 860,9

C Priemyselná 
výroba

406,7 233,2 36,4 359,0 206,2 36,5 +0,1 731,8

D Dodávka 
elektriny, plynu 
a vzduchu

24,8 5,1 17,1 25,3 5,4 17,6 +0,5 1 186,9

E Dodávka vody, 
čistenie a odvod 
vôd

27,7 7,4 21,0 27,5 5,9 17,7 -3,3 764,3

F Stavebníctvo 243,6 14,0 5,4 245,3 11,9 4,6 -0,8 558,8

G Obchod, opra-
va motorových 
vozidiel

119,5 172,8 59,1 131,8 180,8 57,8 -1,3 722,1

H Doprava 
a skladovanie

118,9 39,5 24,9 115,5 35,8 23,7 -1,2 768,3

I Ubytovacie 
a stravovacie 
služby

43,1 64,5 59,9 45,2 62,0 57,9 -2,0 480,3

J Informácie  
a komunikácia

31,2 14,7 32,1 34,7 14,0 28,7 -3,4 1 413,1

K Finančné  
a poisťovacie 
činnosti

17,7 37,7 67,9 15,3 34,7 69,4 +1,5 1 396,0
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Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/
MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15); zvýr. autorka.

Pri porovnaní priemerných počtov zamestnaných osôb v jednotli-
vých odvetviach národného hospodárstva za rok 2008 a 2009 sa 
prejavil pokles v priemyselnej výrobe, ale aj v poľnohospodárstve, 
ťažbe, stavebníctve, doprave, ubytovacích službách, finančných čin-
nostiach či vo vzdelávaní. Zmenu zaznamenali sektory feminizo-
vané i maskulinizované (textilný priemysel aj strojárenstvo, potra-
vinárstvo aj automobilová výroba, doprava aj vzdelávanie), ako aj 
zmiešané odvetvia (nehnuteľnosti, verejná správa a sociálne zabez-
pečenie). No zmenilo sa aj zastúpenie žien v maskulinizovaných 
odvetviach, kde došlo k úbytku žien. Teda úbytok žien, a to do-

L Činnosti 
v oblasti 
nehnuteľností

6,3 6,7 51,5 7,3 5,8 44,6 -6,9 854,1

M Odborné, ve-
decké a technické 
činnosti

31,5 45,0 58,8 35,7 46,3 56,5 -2,3 919,3

N Administratívne 
a podporné 
služby

35,8 24,5 40,7 35,2 23,4 39,9 -0,8 914,5

O Verejná správa 
a obrana, sociál-
ne zabezpečenie

81,9 85,1 51,0 91,3 87,1 48,8 -2,2 972,0

P Vzdelávanie 35,0 129,0 78,7 34,1 127,9 78,9 -0,2 643,2

Q Zdravotníctvo 
a sociálna pomoc

27,1 124,1 82,1 24,4 125,4 83,7 +1,6 670,8

R Umenie, zábava 
a rekreácia

12,5 12,1 49,2 12,4 16,3 56,8 +7,6 595,7

S Ostatné 
činnosti

14,7 24,0 62,2 12,1 23,1 65,6 +3,4 599,6

T Činnosti 
domácností

0,2 5,6 98,2 0,5 4,6 90,2 -8,0 -

U Činnosti ex-
trateritoriálnych 
organizácií

0,2 0,5 71,4 0,3 0,6 75,0 +0,6 -

Spolu 1 363,7 1 070,0 44,0 1 326,4 1 039,4 43,9 - 744,5

2008 2009 Zmena
% žien

Mzda 
v EUR

Muži Ženy v % Muži Ženy v % 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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konca vyšší ako úbytok mužov, sa zaznamenal aj v tých sektoroch 
hospodárstva, kde sú dlhodobo ženy v menšine, ako je napríklad 
dodávka vody a čistenie odpadových vôd, stavebníctvo či doprava 
a skladovanie. Na druhej strane sa v niektorých feminizovaných 
odvetviach zastúpenie žien ešte posilnilo (zdravotníctvo a sociálna 
pomoc, finančné a poisťovacie činnosti). Znamenalo to ďalšie po-
silnenie už aj tak vysokej rodovej segregácie na trhu práce v Sloven-
skej republike.

1. 2  V ý v oj  z a m e s t n a n o s t i  a  n e z a m e s t n a n o s t i  ž i e n  a  m u ž o v

1. 2 .1  Ž e ny  t v o r i a  v ý z n a m n ý  p o d i e l  p r a c o v n ej  s i l y,  
k t o r ý  s a  v  r á m c i  j e d n ot l i v ý c h  s e k t o r o v  l í š i

Podiel žien na trhu práce v Slovenskej republike rozhodne nie je 
zanedbateľný. Napriek dlhodobejšiemu miernemu poklesu pred-
stavovali v roku 2008, do ktorého sa datuje začiatok krízy, 44,7 % 
z celkovej pracovnej sily (v roku 2005 to bolo 44,9 % a v roku 2001 
ešte 45,4 %). Hoci sa počas krízy podiel žien znížil na 44,3 %, stále 
tvoria skupinu, ktorú na trhu práce nemožno prehliadať. 

Rozmiestnenie žien na trhu práce sa líši od rozmiestnenia mu-
žov. A netýka sa to iba odvetví ekonomickej činnosti. Ženy na Slo-
vensku sú dlhodobo menej zastúpené v rámci súkromného sektora 
– či už ako zamestnankyne alebo ako podnikateľky. Zo všetkých 
pracujúcich žien v roku 2008 pôsobilo 56 % ako zamestnankyňa 
v súkromnom sektore, z pracujúcich mužov to bolo 62 %, podiel 
zamestnaných vo verejnom sektore bol u žien vyšší ako u mužov 
– 35,8 % k 19,5 %.5 Podnikateľky so zamestnancami predstavova-
li 1,7 % z pracujúcich žien, podiel podnikateľov bol viac ako dvoj-
násobne vyšší – 4,4 %. Muži predstavovali tiež silnejšie zastúpenú 
skupinu podnikateľov bez zamestnancov: Na celku pracujúcich 
mužov sa podieľali 14 %, kým v rámci pracujúcich žien dosahova-
li podnikateľky bez zamestnancov len 6 %. Rozdiel bol aj v počte 
vypomáhajúcich v domácom podniku: Ženy s takýmto ekonomic-
kým statusom tvorili 0,2 % pracujúcich žien, muži len 0,1 % (1 900 
žien a 1 200 mužov vypomáhajúcich v domácom podniku).
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Tabuľka 5 | Štruktúra pracujúcich žien a mužov a ich podiel na jednotlivých 
kategóriách pracujúcich (2008, v %)

% z pracujúcich % za jednotlivé kategórie

Muži Ženy Muži Ženy Spolu

Zamestnanie v súkromnom sektore 19,5 35,8 41,0 59,0 100,0

Zamestnanie vo verejnom sektore 62,0 56,0 58,5 41,5 100,0

Podnikanie so zamestnancami 4,4 1,7 76,6 23,4 100,0

Podnikanie bez zamestnancov 14,0 6,0 74,9 25,1 100,0

Vypomáhanie v domácom podniku 0,1 0,2 36,7 63,3 100,0

Spolu 100,0 100,0
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Graf 3 | Pracovná sila SR podľa pohlavia (2005, 2008 a 2009, v %)

Poznámka: Do pracovnej sily spoločnosti (t. j. ekonomicky aktívnej časti populá-
cie) patria dve skupiny žien a mužov – pracujúci a nezamestnaní. Všetko ostatné 
obyvateľstvo je ekonomicky neaktívne. 
Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

Poznámka: Chýbajúci percentuálny podiel žien (na úrovni 0,3 %) pripadal na sku-
pinu nešpecifikovateľných – nedala sa určiť kategória pracujúcich.
Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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Nižšie zastúpenie žien v súkromnom sektore ekonomiky sa pre-
javuje aj pri pohľade dovnútra jednotlivých kategórií pracujúcich. 
Tabuľka 5 ukazuje, že ženy tvorili zo všetkých zamestnaných v sú-
kromnom sektore 41,5 %, ale zo zamestnaných vo verejnom sekto-
re to bolo až 59 %. Dlhodobo je zastúpenie žien výrazne nižšie aj 
medzi podnikajúcimi: V rámci podnikajúcich so zamestnancami 
bol v roku 2008 podiel žien 23,4 % a v skupine podnikajúcich bez 
zamestnancov 25,1 %. 

1. 2 . 2  P o č a s  k r í z y  u b u d l o  p r a c uj ú c i c h  ž i e n  i  m u ž o v,  
z n í ž i l a  s a  z a m e s t n a n o s ť

Z celku pracujúcich ubudlo v rokoch 2008 a 2009 až cca 67 900 
osôb, z toho bolo 37 300 mužov a 30 600 žien. Úbytok počtu pra-
cujúcich bol ale v percentuálnom vyjadrení vyšší u žien: V porov-
naní týchto dvoch rokov sa počet pracujúcich mužov znížil o 2,7 % 
a počet pracujúcich žien o 2,9 %. Úbytok počtu zamestnaných osôb 
bol medziročne ešte vyšší, dosiahol cca 99 500. 

Tabuľka 6 | Zastúpenie žien a mužov v jednotlivých skupinách ekonomickej 
aktivity a medziročná zmena (2008 a 2009; v tis. a %)

2008 2009 Zmena – muži Zmena – ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

Ekonomicky 
aktívne osoby 1 488,3 1 202,8 1 497,1 1 192,9 +8,8 +0,6 -9,9 -0,8

Pracujúce osoby 1 363,7 1 070,0 1 326,4 1 039,4 -37,3 -2,7 -30,6 -2,9

Zamestnané 
osoby 1 111,6 982,6 1 057,1 937,6 -54,5 -4,9 -45,0 -4,3

- verejný sektor 266,3 383,3 261,0 366,9 -5,3 -2,0 -16,6 -4,3

- súkromný sektor 845,2 599,4 796,2 570,7 -49,0 -5,8 -28,8 -4,8

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/
MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15); zvýr. autorka.

Tabuľka 6 jasne ukazuje, že pre ženy bol „stratovejším“ verejný sek-
tor a pre mužov súkromný sektor: Počet zamestnaných vo verejnom 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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sektore sa znížil u mužov o 5 300 a u žien o 16 600, počet zamest-
naných v súkromnom sektore u mužov o 49 000 a u žien o 28 800. 

Odliv pracujúcich osôb sa prejavil na vývoji zamestnanosti – krí-
zové obdobie znamenalo zvrátenie priaznivého rastúceho trendu 
pozorovateľného v priebehu posledných rokov. Miera zamestna-
nosti mužov sa v sledovanom období za skupinu 15 – 64 rokov 
znížila o 2,4 % (zo 70,0 % v roku 2008 na 67,6 % v roku 2009), klesla 
aj zamestnanosť žien, a to o 1,8 % (z 54,6 % na 52,8 %). Aj keď bolo 
zníženie miery zamestnanosti žien menej intenzívne ako u mužov, 
stále takmer o 15 % zaostáva za úrovňou zamestnanosti mužov 
(a výrazne zaostáva aj za lisabonským cieľom dosiahnuť v roku 
2010 zamestnanosť žien vo výške 60 %). 

Graf 4 | Vývoj miery zamestnanosti žien a mužov vo veku 15 – 64 rokov  
(2005 – 2009, v %)

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

Kam sa presunuli počty žien a mužov, o ktoré sa zmenšila sku-
pina zamestnaných? Časť tohto úbytku smerovala medzi samoza-
mestnaných – začali s vlastnou živnosťou alebo podnikaním, časť 
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skončila medzi nezamestnanými a časť sa presunula mimo ekono-
mickej aktivity. Riešenie straty práce pritom poukázalo na viaceré 
rodové špecifiká. 

1. 2 . 3  P r e s u n  d o  p o d n i k a t e ľsk é h o  s e k t o r a  –  n á r a s t  p o č t u 
ž i v n o s t í  a  „ v y p o m á h a j ú c i c h “  ž i e n

Počet podnikajúcich mužov medziročne vzrástol cca o 18 100 a po-
čet podnikateliek cca o 17 300. Vo väčšine prípadov išlo – u mužov 
i žien – o podnikanie bez zamestnancov, teda o prechod na samos-
tatnú zárobkovú činnosť. Len 1 800 mužov a 1 300 žien si založilo 
v roku 2009 podnikanie so zamestnancami, u zvyšných 16 300 mu-
žov a 16 000 žien išlo o podnikanie bez zamestnancov. Dá sa pred-
pokladať, že veľký podiel z prírastku podnikajúcich využil podpor-
né opatrenia z balíčkov, ktoré vláda zaviedla na riešenie dôsledkov 
krízy.6 Počet podnikateliek bez zamestnancov v porovnaní so sta-
vom v roku 2008 narástol medziročne o 20,1 %, počet podnika-
teľov len o 7,9 %. Znamenalo to aj zmenu v podiele žien na celku 
podnikajúcich. V roku 2009 sa podiel podnikateliek so zamestnan-
cami mierne zvýšil – na 24,1 %, podobné zvýšenie sa zaznamena-
lo aj v skupine podnikateliek bez zamestnancov – na 27,9 %. Sú to 
v doterajšej histórii SR najvyššie podiely podnikajúcich žien a do-
siahli sa práve v krízovom období. Je možné, že zamestnávatelia 
v čase krízy žiadali od svojich zamestnancov a zamestnankýň pre-
chod na SZČO – väčší úbytok z počtu zamestnaných žien a mužov 
ako z počtu pracujúcich by tomu nasvedčoval (pozri tabuľku 7).

Pohyb nastal aj v skupine vypomáhajúcich členov a členiek v do-
mácom podniku. Medziročne vzrástol počet žien s takýmto sta-
tusom z 1 900 na 2 400, muži zaznamenali v rovnakom období 
pokles z 1 200 na 900. Podiel žien v rámci tejto skupiny sa priblížil 
k trom štvrtinám (72,7 %). V krízovom období sa teda zastúpenie 
žien medzi samozamestnanými zvýšilo, takýto presun zo zamest-
nanosti do samozamestnania však vzhľadom na riziká viažuce sa 
so samostatnou zárobkovou činnosťou a na nedostatky v sociálnej 
ochrane spojené s postavením vypomáhajúcej členky v rodinnom 
podniku alebo s postavením SZČO v žiadnom prípade nemožno 
považovať za posilnenie ekonomického postavenia žien, spravidla 
ide skôr o jeho oslabenie.
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1. 2 . 4  P r e s u n  m e d z i  n e z a m e s t n a n ý c h  –  r a s t  n e z a m e s t n a n o s t i 
ž i e n  i  m u ž o v

Druhou možnosťou v situácii straty práce je zaevidovanie sa ako 
nezamestnaný či nezamestnaná. Tieto osoby zostávajú evidované 
v celku pracovnej sily spoločnosti, ale bez zapojenia sa do pracov-
ného procesu. Údaje naznačujú, že táto stratégia bola frekventova-
nejšia u mužov. 

Tabuľka 8 | Počty nezamestnaných žien a mužov a medziročná zmena  
(2008 a 2009; v tis. a %)

2008 2009 Zmena  
– muži

Zmena  
– ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

Podnikajúci bez 
zamestnania 190,5 63,7 206,8 79,7 +16,3 +7,9 +16,0 +20,1

– rodová štruktúra v % 74,9 25,1 72,1 27,9

Podnikajúci so 
zamestnaním 59,7 18,2 61,5 19,5 +1,8 +2,9 +1,3 +6,7

– rodová štruktúra v % 76,6 23,4 75,9 24,1

Vypomáhajúci v dom. 
pod. 1,2 1,9 0,9 2,4 -0,3 -0,3 +0,5 +20,8

– rodová štruktúra v % 36,7 63,3 27,3 72,7

Tabuľka 7 | Počty samozamestnaných žien a mužov podľa skupiny 
a medziročná zmena (2008 a 2009; v tis. a %)

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

2008 2009 Zmena  
– muži

Zmena  
– ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

Nezamestnané osoby 124,6 132,8 170,8 153,5 +46,2 27,0 +20,7 13,5

– rodová štruktúra v % 48,4 51,6 52,7 47,3

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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Väčšina mužov, ktorí v krízovom roku stratili prácu (úbytok 
z počtu pracujúcich na úrovni 37 300) sa presunula medzi nezamest-
naných, spomedzi žien (úbytok 30 600) to bola podstatne menšia 
časť. V porovnaní rokov 2008 a 2009 totiž pribudlo cca 46 200 neza-
mestnaných mužov, no iba 20 700 nezamestnaných žien.7 V percen-
tuálnom vyjadrení to v prípade nezamestnaných mužov znamenalo 
nárast až o 27,0 % a v prípade nezamestnaných žien o 13,5 %. 

Napriek tomu je miera nezamestnanosti žien stále vyššia ako 
miera nezamestnanosti mužov. V roku 2009 sa miera nezamest-
nanosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila v prípade 
mužov o 3,0 % (z 8,4 % na 11,4%), miera nezamestnanosti žien vzrá-
stla o 1,8  % (z 11,1% na 12,9%). Krízový rok priniesol zvrat do po-
sledného vývoja nezamestnanosti na Slovensku – pokles sa zmenil 
na rast nezamestnanosti. Graf 5 ukazuje, že k najväčšiemu nárastu 
nezamestnanosti došlo v priebehu prvého štvrťroka 2009, násled-
ne nezamestnanosť kontinuálne rástla až do začiatku roka 2010.

Dôvodom skutočnosti, že do skupiny nezamestnaných sa zara-
dil menší počet žien, môže byť ich celková rezignácia na trh práce 
a odchod medzi ekonomicky neaktívne obyvateľstvo (nárast eko-
nomicky neaktívnych pozri nižšie). Príčina však môže spočívať aj 
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Graf 5 | Vývoj nezamestnanosti žien a mužov na Slovensku  
(2005 – 2009, v %)

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).
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Graf 6 | Vývoj nezamestnanosti žien a mužov podľa štvrťrokov  
(4. štvrťrok 2007 – 2. štvrťrok 2010, v %)

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

v tom, že mnohé ženy sú vylúčené zo systému ochrany v nezamest-
nanosti z dôvodu prerušovanej pracovnej kariéry a nedostatoč-
ného počtu dní v systéme sociálneho poistenia či nadväzujúceho 
čerpania materskej a rodičovskej dovolenky a pod.8 Čiastočne to 
potvrdzuje fakt, že medzi nezamestnanými ženami bol nižší podiel 
tých, ktoré poberali dávku v nezamestnanosti. Kým z priemerného 
počtu 153 500 nezamestnaných žien v roku 2009 poberalo dávku 
v nezamestnanosti 71 753 žien (čo predstavuje 46,7 %), mužov bolo 
nezamestnaných 170 800 a dávku poberalo 91 728 (teda 53,7 %). 
Nehovoriac o výške dávky, ktorá je v prípade žien výrazne nižšia – 
vzhľadom na odvodzovanie dávky od predchádzajúcej mzdy, ktorá 
je v prípade žien nižšia.

1. 2 . 5  P r e c h o d  m i m o  e ko n o m i c k ej  a k t i v i t y  –  r a s t  e ko n o m i c k y 
n e a k t í v ny c h ,  h l av n e  ž i e n  v  d o m á c n o s t i

Za ekonomicky neaktívnych (mimo trhu práce) sa považuje spolu 
až deväť skupín: študentky a učni, osoby na dôchodku, v domác-
nosti, osoby čerpajúce rodičovskú dovolenku, práceneschopní, ďa-

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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lej osoby odradené od zamestnania, osoby, ktoré nechcú pracovať, 
a osoby, ktoré sú v rekvalifikačných kurzoch. Okrem študujúcich 
sú najpočetnejšími prvé štyri vymenované skupiny. Porovnanie 
údajov o ekonomicky neaktívnych za dva sledované roky naznaču-
je nielen nárast počtu tejto skupiny, ale aj viaceré rodové rozdiely 
v rámci nej (pozri tabuľku 10).

Celkovo sa mimo trh práce presunulo podstatne viac žien: 
Ekonomicky neaktívnych mužov pribudlo len cca 5 600, žien až 
17 800. Napriek „staršej“ vekovej štruktúre žien Slovenska,9 muži 
v roku 2009 viac využili odchod do dôchodku. Počet dôchodcov sa 
medziročne zvýšil o 5 500, kým počet dôchodkýň vzrástol o 3 200.

Tabuľka 9 | Zastúpenie žien a mužov vo vybraných skupinách ekonomicky 
neaktívnych osôb a medziročná zmena (2008 a 2009; v tis. a %)

2008 2009 Zmena  
– muži

Zmena  
– ženy

Muži Ženy Muži Ženy v tis.  v % v tis.  v %

Ekon. neaktívne osoby 
spolu 432,9 879,7 438,5 897,5 +5,6 +1,3 +17,8 +1,5

Dôchodcovia 377,0 658,3 382,5 661,5 +5,5 +1,4 +3,2 0,5

– rodová štruktúra v % 36,4 63,6 36,6 63,4

V domácnosti 14,8 106,7 15,1 108,5 +0,3 +2,0 +1,8 +1,7

– rodová štruktúra v % 12,2 87,8 12,2 87,8

Rodičovská dovolenka 0,1 68,3 0,4 76,6 +0,3 +75,0 +7,3 +9,5

– rodová štruktúra v % 0,2 99,8 0,5 99,5

Práceneschopnosť (PN) 27,8 32,7 30,8 42,2 +3,0 +9,7 +9,5 22,5

– rodová štruktúra v % 46,0 54,0 42,2 57,8

Poznámka: V prvom riadku sa uvádza celkový počet ekonomicky neaktívnych 
osôb od pätnástich rokov vyššie bez študujúcich osôb.

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

Do akej formy ekonomickej neaktivity teda prechádzali že-
ny? Pohľad na štatistiky hovorí, že to bola rodičovská dovolenka 
a status v domácnosti, teda statusy pokrývajúce neplatenú domá-

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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cu prácu a starostlivosť. Na Slovensku je dlhodobo veľký rozdiel 
v počte žien a mužov v domácnosti. Kým počet žien s týmto statu-
som dlhodobo prevyšuje 100 000, počet mužov je desaťkrát menší. 
Za rok 2009 vzrástol počet žien v domácnosti približne o 1 800, 
mužov v domácnosti pribudlo iba 300.10 

Podobný, dokonca ešte väčší nepomer vykazuje čerpanie rodi-
čovskej dovolenky. Na Slovensku rodičovské voľno na starostlivosť 
o narodené dieťa (maximálne do troch rokov veku dieťaťa) čerpajú 
takmer výlučne ženy. Pri porovnaní rokov 2008 a 2009 sa ukázal 
najvyšší nárast v počte žien na rodičovskej dovolenke (pribudlo 
cca 7 300 žien čerpajúcich tento typ pracovného voľna), nedá sa 
ale nijako určiť, či odchod na rodičovskú dovolenku bol riešením 
straty práce alebo nie.11 Výrazne vyšší podiel a nárast počtu žien 
v domácnosti, čiže v neplatenej domácej práci, jasne vypovedá o ro-
dovej podstate sveta práce. 

V neposlednom rade treba spomenúť – bez ašpirácie na vysvet-
lenie – výrazný rodový rozdiel v náraste práceneschopných. Kým 
v predchádzajúcich rokoch boli počty práceneschopných žien po-
merne stabilné a pohybovali sa okolo úrovne uvedenej za rok 2008 
(viac ako 30 000), nárast práceneschopných žien v roku 2009 je 
z dlhodobého hľadiska výnimočný a môže naznačovať ďalšiu stra-
tégiu, ako riešiť ohrozenie zamestnania. 

1. 2 . 6  P r e t r v á v a n i e  r o d o v ý c h  r o z d i e l o v  v  z a m e s t n a n o s t i  
–  s e g r e g á c i a  a  r o d o v á  p r i e p a s ť  v  o d m e ň o v a n í

Trh práce v Slovenskej republike sa dlhodobo vyznačuje silnou ro-
dovou segregáciou či segmentáciou. Tabuľka 4 ukazuje, že tradične je 
najnižšie zastúpenie žien v stavebníctve (5,5 % v roku 2008 a 4,6 % 
v roku 2009), za ním nasleduje ťažba nerastných surovín (10 % 
žien), dodávka elektriny, plynu a vzduchu (17 % žien), dodávka 
vody a čistenie odpadových vôd (necelých 18 % žien) alebo poľno-
hospodárstvo, lesníctvo a rybolov (25 % žien). Naopak „ženskými“ 
sektormi sú zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (vyše 80 % žien), 
vzdelávanie (takmer 79 % žien) alebo spomínané činnosti domác-
ností (vyše 90 % žien) či textilný a odevný priemysel.12 Porovnanie 
rokov ukázalo aj to, že segregácia na trhu práce sa počas krízy ešte 
prehĺbila.

Segregácia však má okrem horizontálnej aj svoju vertikálnu di-
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menziu – vrátane nízkeho zastúpenia žien v politickom a ekono-
mickom rozhodovaní.13 Podľa jednotlivých tried klasifikácie za-
mestnaní (KZAM) nedosahujú ženy v najvyššej skupine ani tretinový 
podiel: Medzi zákonodarcami či vedúcimi a riadiacimi pracovník-
mi sú ženy aj v roku 2009 zastúpené menej ako jednou tretinou. 

Tabuľka 10 | Počty pracujúcich žien a mužov za jednotlivé kategórie 
zamestnaní (KZAM) a zmena v podiele žien (2008 a 2009; v tis. a %)

2008 2009 Zmena
% žien

Mzda 
v EURMuži Ženy v % Muži Ženy v % 

1 Zá konodar-
covia, vedúci 
a riadiaci pracov-
níci a pracovníč- 
ky

94,2 39,8 29,7 92,9 44,2 32,2 +2,5 1728,9

2 Vedeckí a od-
borní duševní 
zamestnanci a za-
mestnankyne

104,7 145,0 58,1 109,1 144,2 56,9 -1,2 1026,3

3 Technickí, zdra-
votnícki, pedago-
gickí zamestnanci 
a zamestnankyne

183,4 273,8 59,9 181,7 275,3 60,2 +0,1 849,4

4 Nižší admini-
stratívni zamest-
nanci a zamest-
nankyne (úradníci 
a úradníčky)

44,2 103,2 70,1 47,3 102,8 68,5 -1,6 646,6

5 Prevádzkoví 
zamestnanci 
a zamestnankyne 
v službách a ob-
chode

108,0 240,4 69,0 110,8 236,2 68,1 -0,9 565,6

6 Kvalifikovaní 
robotníci a ro-
botníčky v poľ-
nohospodárstve 
a lesníctve

15,9 8,8 35,6 13,6 7,5 35,5 -0,1 527,4

7 Remeselníci 
a remeselníčky 
a kvalifikovaní 
robotníci a robot-
níčky 

380,0 59,0 13,4 366,1 52,1 12,5 -0,9 656,5
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8 Obsluha strojov 
a zariadení 290,5 80,9 21,8 265,5 76,5 22,4 +0,6 652,5

9 Pomocní a ne-
kvalifikovaní 
zamestnanci a za-
mestnankyne

131,0 118,4 47,5 126,8 99,3 43,9 -3,6 431,6

Spolu 1 363,7 1 070,0 44,0 1 326,4 1 039,4 43,9 -0,1 803,3

2008 2009 Zmena
% žien

Mzda 
v EURMuži Ženy v % Muži Ženy v % 

Zdroj: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15).

Ďalším dlhodobým rodovým problémom sú nižšie mzdy žien v po-
rovnaní s mužmi. Skutočnosť, že pracovné odmeny žien sú nižšie 
ako pracovné odmeny mužov z rôznych hľadísk – z hľadiska veku, 
sektora ekonomickej činnosti, odvetvia hospodárstva – doložili via-
ceré štúdie domácej proveniencie (Cviková, /ed./, 2008; Barošová, 2006; Fi-
ladelfiová, 2007; Trexima, 2009). Tabuľky 4 a 10 potvrdzujú pretrvávanie 
rodových rozdielov v odmeňovaní aj v roku 2009. 

Priemerná mzda nižšia ako priemer národného hospodárstva je 
nielen vo väčšine feminizovaných odvetví hospodárstva (vzdeláva-
nie, ubytovacie a stravovacie služby, zdravotníctvo a sociálna po-
moc), ale aj vo väčšine feminizovaných druhov priemyselnej výroby.

Rodové rozdiely v odmeňovaní za prácu sa objavujú aj pri sledo-
vaní vnútornej štruktúry priemyselnej výroby – feminizované dru-
hy priemyselnej výroby sú platené podstatne slabšie. Kým priemer-
ná nominálna mesačná mzda za priemyselnú výrobu celkom bola 
v roku 2008 na úrovni 714 eur, v textilnom a odevnom priemysle 
to bolo podstatne menej – len 473 eur. Zaostávanie mzdy v textil-
nom priemysle oproti priemernej mzde v priemyselnej výrobe je 
dlhodobé a v priebehu rokov sa postupne zvyšovalo: V roku 2001 
rozdiel predstavoval 137 eur, v roku 2008 to už bolo 241 eur. Dru-
há najmenšia mzda bola vo výrobe drevárskych a papierenských vý-
robkov (642 eur) a výrobe potravín a tabaku (658 eur). Na opačný 
pól sa zaradila výroba koksu a ropných produktov s priemernou 
mzdou 1 740 eur a farmaceutická výroba s 1 042 eur, v automobi-
lovej výrobe predstavovala priemerná mzda takmer 850 eur, čo ju 
zaradilo na tretie miesto v poradí. 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
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Tabuľka 11 | Priemerná mzda podľa druhu priemyselnej výroby  
(2001, 2008 a 2009; v EUR a %)

2001 2008 2009
Zmena 2009/2008 Zmena 2009/2001

Abs. v % Abs. v %

Priemysel spolu 439,8 735,0 754,0 +19,0 +2,5 +314,2 +41,7

Priemyselná výroba 425,3 714,0 731,8 +17,8 +2,4 +306,5 +41,9

Potraviny, nápoje 
a tabak 402,2 658,2 680,8 +22,6 +3,3 +278,6 +40,9

Textil, odevy, koža 
a kožené výrobky 287,3 472,6 494,0 +21,4 +4,3 +206,7 +41,8

Drevené 
a papierové 
výrobky, tlač

364,3 621,6 641,8 +20,2 +3,1 +277,5 +43,2

Koks a ropné 
produkty 744,5 1 683,4 1 739,6 +56,2 +3,2 +995,1 +57,2

Chemikálie 
a chemické 
produkty

529,7 866,5 828,8 -37,7 -4,3 +299,1 +36,1

Farmaceutické 
výrobky a produkty 565,4 924,6 1 042,5 +117,9 +11,3 +477,1 +45,8

Výrobky z gumy 
a plastu 477,8 756,9 767,5 +10,6 +1,4 +289,7 +37,7

Kovy a kovové 
konštrukcie 483,4 765,7 762,8 -2,9 -0,4 +279,4 +36,6

Počítačové, 
elektronické 
a optické výrobky 

438,6 670,0 724,4 +54,4 +7,5 +285,7 +39,4

Elektrické 
zariadenia 378,2 653,9 713,4 +58,5 +8,2 +335,2 +47,0

Stroje a zariadenia 434,5 803,9 774,5 -29,4 -3,7 +340,0 +43,9

Dopravné 
prostriedky 541,1 827,9 844,6 +16,7 +2,0 +303,5 +35,9

Ostatná výroba 455,4 693,1 731,1 +38,0 +5,2 +275,7 +37,7

Zdroj: Databáza Slovstat: Podnikateľské štatistiky. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4).

Ukazuje sa, že nielen sektory ekonomickej činnosti sa odlišujú tak, 
že tie feminizované majú najnižšie mzdy v hospodárstve – väčšina 
z nich hlboko zaostáva za priemernou mzdou v národnom hos-

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
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podárstve, ale rovnaký princíp platí aj pri porovnávaní jednotli-
vých druhov priemyselnej výroby. Okrem toho, že nižšie pracovné 
odmeny žien sú nespravodlivé v mnohých smeroch a aspektoch, 
zvyšujú zároveň pravdepodobnosť sociálneho ohrozenia žien – 
počas rodičovstva, v priebehu pracovného života počas choroby 
(vlastnej alebo dieťaťa) i na dôchodku. Nízke mzdy žien vo vzťahu 
k finančnej kríze, ktorá sa objavila ako prvá, zároveň znižujú prav-
depodobnosť, že by si ženy mohli vytvoriť dostatočnú finančnú 
rezervu pre prípad straty práce. V súvislosti s typom krízy sa dá 
navyše predpokladať, že ženy sa skôr a intenzívnejšie konfronto-
vali s platobnou neschopnosťou v prípade hypoték alebo úverov.14 
V poslednom čase sa v súvislosti s hypotékami množia aj prípady 
nového ekonomického ohrozenia žien, keď manžel utečie z domu 
a manželka nevie o vzniknutých dlhoch, teda že muž už dávnejšie 
prestal platiť splátky, alebo si na svoje meno zobral menší úver bez 
súhlasu partnerky, ale dlžníkmi sú obaja. Žena zostáva v nepriaz-
nivej situácii sama s deťmi a dlžobami.15

1. 3  S o c i á l n a  s i t u á c i a ,  c h u d o b a  a  h m ot n á  n ú d z a 

Ako upozorňuje napríklad Sara Gould, ešte pred začiatkom ekono-
mickej recesie malo viac žien než mužov (a viac príslušníkov a prí-
slušníčok národnostných menšín) finančné problémy, v čase eska-
lácie krízy možno predpokladať, že eskalovali aj negatívne dôsled-
ky v prípade žien (a menšín). Ak zhodnotíme situáciu na Sloven-
sku, ktorú charakterizujú dlhodobé rodové nerovnosti v mzdách, 
rôzne bariéry v zamestnanosti žien a rastúce výdavky na výchovu 
detí, je zrejmé, že v čase krízy mnohé ženy a ich rodiny museli zá-
pasiť o udržanie životnej úrovne a o prežitie. 

Ženy na Slovensku čelili ekonomickým problémom už dlho 
pred vypuknutím krízy. Viaceré výskumy a analýzy z posledných 
rokov ukázali, že vysoký rodový rozdiel v mzdách sa za posledné 
obdobie nijako nezmenšil, ženy tvoria väčšinu pracujúcich s nízky-
mi príjmami – s minimálnou a nižšou mzdou, podiel chudobných 
žien a detí bol vyšší ako podiel chudobných mužov a miera rizika 
chudoby je dlhodobo najvyššia pre jednorodičovské rodiny (väč-
šinou vedené ženami), ktoré nasledujú hneď po nezamestnaných 
osobách a viacdetných rodinách (Bútorová a kol., 2008; Filadelfiová 2007, 
2010; Holubová 2009; EÚ SILC 2008, 2009). 
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Tabuľka 12 | Miera rizika chudoby za vybrané skupiny obyvateľstva  
(2008, 2009; v %)

2008 2009 Zmena 
2009/2008

SR spolu 10,8 11,0 +0,2

Muži 10,1 10,1 0

Ženy 11,4 11,9 +0,5

Domácnosti jednotlivcov – muži 19,0 19,6 +0,9

Domácnosti jednotlivcov – ženy 22,2 24,5 +2,3

Jednorodičovské rodiny 22,1 24,6 +2,5

Viacdetné rodiny (3+ detí) 33,1 36,0 +2,9

Nezamestnaní a nezamestnané 43,2 48,9 +5,7

Zdroj: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2009. Informatívne správy. Bratislava, Štatistický úrad 
SR 2010 (http://ekonomika.etrend.sk/fileadmin/user_upload/etrend/dokumenty/EU_SILC_2009.pdf).

Ako uvádza tabuľka o miere rizika chudoby (tabuľka 12), ekonomic-
ké zhoršenie zasiahlo ženy s nízkymi príjmami a ich rodiny tvrdšie 
a uvrhlo mnohé z nich do chudoby. Miera rizika chudoby sa počas 
krízy zvýšila a zvýšila sa predovšetkým v prípade žien.16 Kým pri 
porovnaní rokov 2008 a 2009 miera rizika chudoby mužov zostala 
rovnaká (10,1 %), v prípade žien bol zaznamenaný nárast o 0,5 % 
(z 11,4 % na 11,9 %). Ešte výraznejší rodový rozdiel a nárast chudo-
by zaznamenali domácnosti jednotlivcov: U mužov vzrástlo ohro-
zenie chudobou z 19,0 % na 19,6 % a u žien z 22,2 % až na 24,5 %, 
t. j. každá štvrtá žena žijúca v samostatnej domácnosti bola v roku 
2009 ohrozená chudobou.

O zhoršení sociálnej situácie vypovedajú aj hrubé peňažné vý-
davky domácností. Kým do roku 2008 kontinuálne rástli v prieme-
re o 30 až 40 eur na osobu a mesiac, v roku 2009 došlo k zvráte-
niu tohto trendu – výdavky sa znížili o 21 eur. Klesli predovšetkým 
výdavky domácností Slovenska na potraviny, ale aj na bytové vy-
bavenie, rekreáciu a kultúru, dopravu. Naopak, neznížili sa výdav-
ky na bývanie a energie a ani na zdravotníctvo. Podľa zisťovania 
o rodinných účtoch klesli v roku 2009 aj hrubé peňažné príjmy, 
najmä príjmy z pracovnej činnosti (takmer o 9 eur na osobu a me-
siac), na druhej strane narástli sociálne príjmy – v priemere o 6 eur 
na osobu a mesiac.

http://ekonomika.etrend.sk/fileadmin/user_upload/etrend/dokumenty/EU_SILC_2009.pdf
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Pre ženy, ktoré sú konfrontované s ďalšími prekážkami vyplývajú-
cimi z ich etnicity či sociálneho postavenia, napríklad pre rómske 
ženy, sú bariéry ešte vypuklejšie a ekonomické ťažkosti vyhrane-
nejšie. Nestabilita trhu sa musela zákonite prejaviť na zhoršení 
ekonomickej situácie žien, osobitne žien s nízkymi príjmami, róm-
skych žien, žien, ktoré žijú samé s dieťaťom a pod. Svedčia o tom aj 
priame výpovede rómskych žien zo stredného Slovenska.17 Pociťo-
vanie krízy v sociálne znevýhodnenom prostredí malo dve podoby. 
Časť žien hovorila o ďalšom zhoršení už aj tak napätej sociálnej situácie 
domácnosti: 

„Ja som to zažívala strašne, lebo tento posledný pol rok som 
bola viacej vypnutá ako zapnutá s tými deťmi (od elektriny – 
dopl. autorka). Pretože som si musela rozmyslieť, či zaplatím 
nájom, či nachovám tie deti alebo zaplatím elektrinu, tak som 
musela voliť to, že som zaplatila nájom, stravu, no a na tú elek-
trinu mi nezvýšilo. Mala som splátkový kalendár. Zaplatila 
som bežnú zálohovú platbu, ale už na ten splátkový kalendár 
mi nezostalo. Tým pádom som bola vypnutá. Potom spravila 
Žilina jeden proces, že vám to zúčtovala napríklad 9 000 (Sk – 

Graf 7| Hrubé peňažné výdavky a príjmy domácností SR na osobu a mesiac 
(2005 – 2009, v EUR)

Zdroj: Databáza Slovstat: Rodinné účty. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4).

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1004&sso=4
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dopl. autorka), a musela som to znova zaplatiť, aby som mohla 
s tými deťmi svietiť. Takže ja som to pocítila strašne a to ni-
komu neprajem v zime byť s malým miminkom bez elektriny. 
Nemôžete sa okúpať, deti nevedeli, čo je to televízor, dcéra mi 
varila. To bola jednorazovka, pretože tá strava bola len rozložiť 
na tanier a už jesť, kde to zohrejete? To bolo strašné, ja som to 
teda pocítila riadne.“ (Detva)

Niektoré z rómskych žien poukázali na to, že kríza sa stratila či roz-
pustila vo všeobecnej a dlhodobej situácii chudoby a materiálnej deprivácie:

„Ja poviem za seba. Kríza-nekríza, mne to dáko neubližuje. Ja 
som bola celý život v kríze. Takže krízu možno pociťuje člo-
vek, ktorý žil troška nadštandard, ale my, čo sme boli naučení 
ozaj tak zo dňa na deň, tak jasné, máme to troška ťažšie, ale 
je to to isté. Takže my sme nič..., my sme naučení žiť v tých-
to podmienkach, takže dáko sa ma, nieže nedotkla, dotkla 
sa ma jeden čas, keď všetci boli doma a ja jediná som bola 
zamestnaná, hej. Ale tiež to bola taká kríza, že na chleba sme 
mali, elektrina nám šla, voda nám šla a dáko sme prežili. Ale 
nebola som naučená na dáky štandard, možno by som sa trá-
pila, že nemám to a nemám to.“ (Detva) 

„Ja som jednoducho nepostrehla, kedy tá kríza prebehla. Ja 
som furt na tom istom. Nemám veľa, nemám málo, tak, aby 
som žila.“ (Detva)

Z doložených údajov o štruktúre ekonomiky, zamestnanosti a o so-
ciálnej situácii možno konštatovať, že kríza zasiahla mužov aj ženy, 
hoci rôznym spôsobom. Pre ženy znamenala nárast počtu neza-
mestnaných, znížila podiel stabilného zamestnania a viedla k rastu 
zraniteľnej práce (SZČO, vypomáhanie v domácnosti), rozšírila ro-
dovú priepasť v pracovných príležitostiach (veľa žien odišlo mimo 
trhu práce do domácej sféry). Kríza znamenala zníženie zamestna-
nosti žien, ich väčšiu koncentráciu v zraniteľných formách zamest-
nania s nižšími zárobkami, oslabenie sociálnej ochrany žien a osla-
benie ich kontroly nad bohatstvom a zdrojmi. To všetko zhoršilo 
situáciu žien na Slovensku počas krízy – aj v porovnaní s mužmi. 
Preto je namieste otázka: Formulovali sa protikrízové a stimulačné 
opatrenia a programy s ohľadom na rôzne rodové dôsledky krízy?
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2  Ro d o v é  s m e r o v a n i e  p r i j a t ý c h  p r ot i k r í zo v ý c h 
o p a t r e n í

V dôsledku finančnej a ekonomickej krízy prijala vláda SR v prie-
behu novembra 2008 až februára 2009 tri základné ekonomické 
protikrízové balíčky opatrení, ktoré boli zamerané na stabilizáciu 
ekonomiky a na ochranu či podporu zamestnanosti a tvorbu no-
vých pracovných miest. (Opatrenia..., 2008) Opatrenia sa neorientovali 
len na príčiny krízy vo finančnej rovine (fiškálne opatrenia – roz-
počtovú politiku, politiku finančného trhu, prípadne daňovú a od-
vodovú politiku), ale aj na jej dôsledky – na ekonomickej úrovni 
(makroekonomickú politiku a podnikateľské prostredie) a na so-
ciálnej úrovni (oblasť zamestnanosti a trhu práce). Opakovane 
deklarovaným cieľom v relevantných dokumentoch vlády bolo 
vytvorenie podmienok na rast a zlepšenie hospodárskej situácie. 
(Opatrenia..., 2008; Aktualizácia..., 2008; Návrh tretieho..., 2009) 

Na čo sa opatrenia vo všeobecnosti zameriavali? Podľa dôvodo-
vých správ chceli garantovať solventnosť finančných inštitúcií, sta-
bilizovať ekonomiku, udržať zamestnanosť a podporiť spotrebu. 
Išlo teda o opatrenia fiškálne a rozpočtové, makroekonomické, ako 
aj opatrenia za jednotlivé štrukturálne politiky (trh práce, dane, 
poľnohospodárstvo a pod.). V prvom balíčku v novembri 2008 bo-
lo prijatých 27 opatrení (Opatrenia..., 2008), v druhej polovici decem-
bra sa aktualizovali vo vzťahu k prijatému Plánu hospodárskej obno-
vy Európy (2008), ktorý prijalo predsedníctvo Rady Európskej únie 
12. 12. 2008 (Aktualizácia..., 2008), v priebehu februára 2009 sa prijal 
tretí súbor opatrení, ktorý rozšíril ich počet na 62 (Návrh tretieho..., 
2009). Podľa štvrťročnej správy Ministerstva financií SR sa za prvý 
štvrťrok 2009 odhadovali rozpočtové náklady na realizáciu týchto 
opatrení na 1 940 000 eur. (Správa o dopadoch..., 2009)

2 .1  O b s a h o v é  z a m e r a n i e  p r i j a t ý c h  o p a t r e n í  
a  i c h  p ot e n c i á l ny  d o s a h

Pozrime sa na prijaté opatrenia a nástroje podrobnejšie a z rodo-
vej perspektívy, položme si otázku: Aké sa dajú predpokladať ich 
aktuálne i potenciálne dôsledky pre ženy a mužov, resp. kto mo-
hol primárne profitovať z opatrení?18 Zvolili sme si takýto postup 
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prezentácie opatrení19: Pri jednotlivých opatreniach sme sa v pr-
vom kroku pokúsili špecifikovať skupinu populácie alebo sektor 
či odvetvie hospodárstva, ktoré je opatrením primárne zasiahnuté, 
resp. do ktorého vláda opatrenie smerovala; v druhom kroku sme 
sa pokúsili predstaviť príslušný sektor (odvetvie, skupinu) z hľa-
diska predpokladanej participácie žien a mužov na tomto opatrení 
alebo z hľadiska dosahu opatrenia na ženy a mužov, pričom sme 
využívali dostupné štatistické údaje zozbierané v prvej časti tejto 
štúdie. Nasledujúca tabuľka predstavuje všetkých 62 opatrení, kto-
ré sa na Slovensku zaviedli (plánovali realizovať) ako súčasť troch 
spomínaných protikrízových balíčkov vlády.20 

Tabuľka 13 | Prehľad protikrízových opatrení prijatých vládou SR  
(2008 – 2009)

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre

I. BALÍČEK OPATRENÍ
MAKROEKONOMICKÁ POLITIKA

1. Zabezpečiť čerpanie fondov EÚ
a) analýza stavu čerpania zo štruk-

turálnych fondov v programovom 
období 2004 – 2006

b) analýza stavu čerpania vo všet-
kých operačných programoch   
na obdobie 2007 – 2013

nadre-
zortné 
opatrenie 
(analytic-
ký mate-
riál)

—

Analýzy predložené vláde 
v novembri a decembri 
2008.

2. Zabezpečiť realizáciu PPP projektov 
v oblasti výstavby diaľničnej siete

stavebníc-
tvo

V stavebníctve je len 
14 000 žien (5,4 %).  

ROZPOČTOVÁ POLITIKA
3. Prehodnotiť rozpočtové ciele salda 

verejnej správy na roky 2009 – 2011
– hľadať úspory (nie v sociálnej ob-

lasti)

nadre-
zortné 
opatrenie 

— 

Splnené k 1. 12. 2008.

POLITIKA FINANČNÉHO TRHU
4. Zvýšiť základné imanie SZRB21 –  

o 1 mld. SKK
– na financovanie programov pre 

MaSP (2. 3. 2009 poukázaných 
32,4 mil. EUR)

podnikateľ-
ský sektor, 
zamest-
nanci a za-
mestnanky-
ne v pod-
nikateľskej 
sfére

Podnikateliek je výrazne 
menej: 
so zamestnancami 77 % 
mužov, 23 % žien; bez za-
mestnancov 75 % mužov, 
25 % žien.
V podnikateľskom sek-
tore je zamestnaných 
menej žien: celkom zo 
zamestnaných mužov 
76 %, zo žien 61 %.
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5. Zvýšiť základné imanie Eximbanky – 
o 345 mil. SKK
– na financovanie vývozných úve-

rov, hlavne v segmente MaSP 
(splnené 2009)

podni-
kateľský 
sektor

Podnikateliek je výrazne 
menej: 
so zamestnancami 77 % 
mužov, 23 % žien; bez za-
mestnancov 75 % mužov, 
25 % žien.

6. Analyzovať poskytovanie úverov 
bankami a informovať o nich vládu

nadre-
zortné 
opatrenia 
(analýza)

—
Národná banka Slovenska 
predložila analýzy.

POLITIKA TRHU PRÁCE

7. Zefektívnenie APTP a modernizácia 
služieb zamestnanosti
a) presun finančných prostriedkov 

do najefektívnejších nástrojov 
APTP

– novelizácia zákona o sociálnych služ-
bách (s účinnosťou od 1. 3. 2009) 
zaviedla päť nových príspevkov22 
a dočasne zjednodušila podmienky pre 
sociálne podniky

b) rozšírenie zamestnaneckej pré-
mie23

podnikateľ-
ský sektor 
(SZČO);
pracujúci 
v riziku 
chudoby

Výrazne menej žien  
je SZČO (23 % a 25 %).
Za nízke mzdy pracujú 
viac ženy: Mzda žien je 
o 24 % nižšia než mzda 
mužov.
V roku 2009 bol podiel 
žien:  
– z uchádzačov o za-

mestnanie umiestne-
ných na SZČ 36 %; 

– zo zamestnancov, 
ktorých miesto bolo 
podporené príspev-
kom na udržanie 
v zamestnaní s nízkou 
mzdou až 65,7%.

Splnené – neznámy podiel 
žien.

8. Zabezpečiť čerpanie prostriedkov 
z Fondu prispôsobenia globalizácii
– na podporu hromadne prepuste-

ných

prepúšťajú-
ce sektory 
a zamest-
návatelia 

Opatrenie sa nerealizo-
valo.
Žiaden subjekt v SR nesplnil 
podmienky nároku.

9. Analyzovať a informovať vládu 
o plnení záväzkov zahraničnými 
investormi
– vytvorené pracovné miesta a in-

vestície

zahraniční 
zamestná-
vatelia 
– najmä 

auto- 
a elek-
trovýro-
ba

V automobilovej výrobe 
sú ženy v menšinovej 
pozícii, napr. v automo-
bilke Peugeot Trnava 
tvoria ženy 30 % z 3 000 
zamestnaných.24

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové údaje  
a komentáre
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PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

10. Znižovanie administratívnych  
bremien, menej byrokracie v pod-
nikaní: 
– informatizácia verejnej správy
– elektronizácia verejného obstará-

vania
– reforma daňovej a colnej správy

administra-
tíva a štát-
na správa 
(pokles 
miest); 
IKT sektor 
(rast príle-
žitostí)

Možný dôsledok 
– pokles miest v admi-

nistratíve, kde ženy 
tvoria 70 % zamestna-
ných; 

– príležitosť pre IKT 
profesie, ženy tvoria 
z pracujúcich v odvet-
ví informatika a ko-
munikácia menej ako 
jednu tretinu.

Absolventky VŠ v odbore 
informatika a výpočtová 
technika tvoria 9,5 %, 
v odbore elektrotechnika 
12,8 %.

11. Podporovať transfer inovatívnych 
technológií
– podpora súkromného sektora 

(najmä MaSP) v inováciách 
a transfere technológií

súkromný 
sektor 
a technický 
výskum 

Menej podnikateliek 
(23 a 25 %),
33 % výskumníčok 
v technických vedách,
28,7 % absolventiek VŠ 
v technických vedách.

12. Presun zdrojov zo základného 
do aplikovaného výskumu a na ino-
vácie
– na aplikovaný výskum a vývoj 

v MaSP z prostriedkov APVV mi-
nimálne 50 %

súkromný 
sektor 
a technický 
výskum

Menej podnikateliek 
(23 a 25 %),
33 % výskumníčok 
v technických vedách, 
26 % výskumníčok v pod-
nikateľskom sektore.

13. Štátne tendre – verejné obstará-
vanie
– neuprednostňovať zahraničné 

dodávky (nepriamo preferovať 
domácich)

všetky sek-
tory

Opatrenie sa nerealizo-
valo.
Úrad pre verejné obstaráva-
nie ho zamietol s odôvodne-
ním, že je proti voľnej súťaži 
v ES.

14. Zintenzívnenie ofsetových progra-
mov25

– presadenie ofsetových programov 
a odporúčanie na ich realizáciu 
tuzemské subjekty v spolupráci 
s domácim podnikateľským sek-
torom 

armáda, 
polícia, 
podnikateľ-
ský sektor, 
technický 
výskum

Podiel žien v armáde 
6 %;
v polícii 1/7.
Menej podnikateliek 
(23 a 25 %),
33 % výskumníčok 
v technických vedách, 
26 % výskumníčok v pod-
nikateľskom sektore.

15. Zavedenie systému rekreačných 
poukážok
– podpora domáceho cestovného 

ruchu a jeho viaczdrojové finan-
covanie

cestovný 
ruch, za-
mestnanci 
a zamest-
nankyne

Opatrenie sa nerealizo-
valo.

Pre nesúhlas ZMOS ne-
riešené.

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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16. Monitorovací výbor dopadov glo-
bálnej krízy na podnikateľov26

– mapovať dopady krízy na MaSP 
a navrhovať opatrenia vláde

podnikateľ-
ský sektor, 
priemysel

Zo všetkých podnikajú-
cich tvoria 24,7 % ženy; 
8,4 % podnikateliek pô-
sobia v priemysle (52,8 % 
z mužov podnikateľov).

17. Zaviesť jednotné kontaktné miesta
– odporúčanie EK a OECD, aby sa 

podnikateľom zjednodušila admi-
nistratíva

podnikateľ-
ský sektor

Zo všetkých podnikajú-
cich je len 24,7 % žien.

18. Prerokovať možnosť realokácie 
financií v rámci operačného progra-
mu KaHR
– vytvoriť priestor na podporu ino-

vatívnych technológií

podnikateľ-
ský sektor, 
technický 
výskum

Opatrenie sa nerealizo-
valo.
EK žiadosť neodporučila.

19. Prerokovať otázku financovania 
programov z európskych zdrojov so 
Slovenskou bankovou asociáciou
– spolufinancovanie zo strany bánk

banky, 
realizátori 
projektov 
z európ-
skych fon-
dov

Nie sú známe rodové 
údaje o nositeľoch pro-
jektov; banky podporujú 
takmer výlučne projekty 
realizované podnikateľ-
skými subjektmi – medzi 
podnikateľmi je iba ne-
celá štvrtina žien.

20. Urýchliť implementáciu iniciatívy 
JEREMIE27

– bankové záruky a mikropôžičkové 
programy implementované cez SPV

podnikateľ-
ský sektor

Zo všetkých podnikajú-
cich len 24,7 % žien.

21. Vplývať na dodávateľov energií, aby 
tovar ponúkali za primerané ceny
– hodnotiť primeranosť cenových 

návrhov

nadrezort-
né opat-
renie

Opatrenie sa nerealizo-
valo.
Nebolo potrebné, ceny 
nerástli.

22. Preveriť oprávnenosť výšky nákla-
dov v prenosových/distribučných 
sústavách

nadrezort-
né opat-
renie

Opatrenie sa nerealizo-
valo.
Nebolo potrebné, ceny 
nerástli.

23. Zvážiť vytvorenie podmienok na zave-
denie dodávok elektriny a plynu mimo 
segmentu domácností na istý čas
– ochrana konečných spotrebiteľov 

v podnikateľskom sektore (šetriť 
náklady na energie v cenách vý-
robkov)

podnikateľ-
ský sektor 
v priemysle

Zo všetkých podnikate-
liek 8,4 % pôsobí v prie-
mysle (52,8 % z mužov 
podnikateľov).

Nebolo potrebné, ceny 
nerástli.

24. Zvýšenie domácej spotreby elektrickej 
energie z domácich zdrojov
– dostavba Mochoviec 3, 4; re-

konštrukcia a výstavba tepelných 
elektrární a PPC

výroba 
a rozvod 
elektriny, 
priemysel, 
stavebníc-
tvo

Ženy tvoria len 17 % 
pracujúcich v odvetví 
dodávka elektriny, plynu 
a vzduchu; v priemysel-
nej výrobe 36,4 %; v sta-
vebníctve 5,4 %.

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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25. Znižovanie energetickej náročnosti 
a zvyšovanie efektívnosti – 
program na podporu energetickej 
efektívnosti 
– stabilita podnikateľského prostre-

dia a zníženie nákladov na energie

výroba a roz-
vod elektriny, 
podnikanie 
v priemysle

Ženy tvoria len 17 % 
pracujúcich v odvetví 
dodávka elektriny, plynu 
a vzduchu; len 8,4 % 
podnikateliek pôsobí 
v priemysle.

26. Podpora exportu
a) účasť Ministerstva hospodárstva 

SR na veľtrhoch a výstavách v za-
hraničí

b) podporovať v EÚ a WTO opat-
renia v prospech producentov 
v exportných odvetviach SR (au-
tomobily, oceliarstvo)

automo-
bilový 
priemysel, 
oceliarstvo

Napríklad v automobilke 
Peugeot Trnava predsta-
vujú ženy 30 % z 3 000 
zamestnaných, v US 
Steel Košice 17 % žien 
z 13 000 zamestnaných.

DAŇOVÁ A ODVODOVÁ POLITIKA
27. Skrátenie lehoty vrátenia nadmer-

ných odpočtov DPH podnikateľs-
kým subjektom zo 60 na 30 dní

podnikateľ-
ský sektor

Zo všetkých podnikajú-
cich je 24,7 % žien.

II. AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ
Ako 
4. 

Vyšpecifikovať ciele a výšku finan-
čných prostriedkov na zvýšenie 
hospodárskeho rastu v rámci roz-
počtových kapitol 2009
– využívanie biomasy a slnečnej 

energie (54)
– šrotovné – podpora kúpy nových 

áut 

všeobecné 
opatrenia
(závisí 
od výberu 
cieľov)

automobil. 
priemysel

—

Ženy tvoria menšiu časť 
zamestnaných, pozri  
napr. automobilka  
Peugeot (30 % žien).

Ako 
8c.

Zabezpečiť realizáciu 6 národných 
projektov
– začleňovanie DDNz na trh práce
– staršie osoby na trhu práce
– národný systém flexiistoty
– národná sústava povolaní
– štatistické zisťovanie u živnostní-

kov a prognózovanie potrieb trhu 
práce

– hodnotenie efektívnosti AOTP

znevý-
hodnené 
skupiny, 
zamestna-
né osoby, 
SZČO

Opatrenie sa nerealizo-
valo.

Len sa pripravovali žiadosti 
a podklady, v roku 2010 
zatiaľ zastavené.

Ako 
10.

Realizácia NP podpory uplatnenia 
ohrozených hromadným prepúš-
ťaním
– cielená pomoc zamestnávateľom 
– poradenstvo a vzdelávanie

zamestná-
vatelia i za-
mestnanci

Účasť žien na vzdelá-
vacích APTP aktivitách 
bola okolo 50 %.
NP sa začal realizovať 
od 1. 4. 2009, podiel žien 
neznámy.

Ako 
11. 

Vyhlásenie výzvy na projekty pod-
porujúce tvorbu nových pracovných 
miest
– príspevok na SZČ pre nezamest-

naných

evidovaní 
nezamest-
naní

Celkový počet osôb  
SZČ bol v roku 
2009 12 870, z toho 
4 617 žien (35,9 %).

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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Ako 
12.

Realizácia vzdelávania a prípravy 
pre trh práce
– podporiť zamestnanosť a rast 

kvality PS pre potreby zamestná-
vateľov

aktuálni 
i poten-
ciálni za-
mestnanci, 
zamestná-
vatelia

Účasť žien na vzdelá-
vacích APTP aktivitách 
okolo 50 %.

Ako 
20.

Zvýšiť dostupnosť a podporu infra-
štruktúry širokopásmového prístu-
pu – vysokorýchlostný internet
– vstup investícií súkromného sek-

tora, finančné krytie pre odľahlé 
oblasti

podnikateľ-
ský sektor, 
IKT sektor

Ženy tvoria menej ako 
jednu tretinu pracujú-
cich v odvetví informati-
ka a komunikácia,
absolventky VŠ v odbore 
informatika a výpočtová 
technika tvoria 9,5 %, 
v odbore elektrotechnika 
12,8 %.

Ako 
26. 

Presadzovať na rokovaniach Rady 
ES o európskych fondoch princíp 
„3Z“
– zjednotenie, zjednodušenie a ze-

fektívnenie implementácie a ria-
denia 

nadrezort-
né opat-
renie

—

Ako 
27.

Aktualizovať „de minimis“ pre ope-
račný program KaHR
– dvojročné oslobodenie nad rámec 

prahu de minimis – najmä MaSP

podnikateľ-
ské subjek-
ty zapojené 
do operač-
ného prog-
ramu

Zo všetkých podnikate-
liek pôsobí 8,4 % v prie-
mysle (z mužov podnika-
teľov 52,8 %).

Ako 
33.

Presadzovať stanoviská SR v Rade 
ES do Akčného plánu pre energetic-
kú bezpečnosť a solidárnosť

všeobecné 
opatrenia

—

Ako 
34.

Zabezpečiť financovanie Programu 
energetickej efektívnosti
– podporiť aktivity v oblasti zni-

žovania energetickej náročnosti, 
monitorovanie

– od 2. 4. 2009 – financie na zatep-
ľovanie

výroba 
a rozvod 
elektriny, 
technický 
výskum, 
podnikanie

stavebníc-
tvo 

Ženy predstavujú len 
17 % pracujúcich v od-
vetví dodávka elektriny, 
plynu a vzduchu, vý-
skumníčky v technických 
vedách 33 %.

V stavebníctve pôsobí 
len 14 000 žien (5,4 %).  

Ako 
35.

Po dohode s EP implementovať 
Smernicu o podpore energie z obno-
viteľných zdrojov

všeobecné 
opatrenia

—

Ako 
38.

Zvážiť v určitých sektoroch možnosť 
uplatňovania znížených sadzieb 
DPH
– nešpecifikované sektory

podnikateľ-
ský sektor

Ženy tvoria 24,7 % všet-
kých podnikajúcich. 
(Bude  závisieť od výberu 
sektorov.)

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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III. SÚBOR OPATRENÍ

39. Reálne spustenie PPP projektov 
v oblasti výstavby diaľničnej siete 
ešte v prvom polroku 2009

stavebníc-
tvo

V stavebníctve pôsobí 
len 14 000 žien (5,4 %).  
Dodnes sa nerealizovali.

40. Maximalizácia čerpania fondov EÚ všeobecné 
opatrenie

—

41. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu 
dane a zamestnaneckej prémie
– osobám s nízkym a stredným príj-

mom

zamestna-
né osoby, 
pracujúci 
v riziku 
chudoby

44,7 % pracovnej sily 
tvoria ženy,
za nízke mzdy pracujú 
viac ženy (mzda žien je 
o 24 % nižšia).

42. Skrátenie lehoty na vrátenie DPH
– pri splnení podmienok

podnikate-
lia v prie-
mysle

Len 8,4 % podnikate-
liek pôsobí v priemysle 
(z mužov 52,8 %).

43. Úprava vstupnej ceny pri hmotnom 
a nehmotnom majetku

podnikateľ-
ský sektor

Zo všetkých pracujúcich 
žien len 7,7 % podniká 
(z mužov 18,4 %).

44. Zlepšenia v daňovej oblasti pre pod-
nikateľov
– zrýchlenie odpisovania, zjednodu-

šenie daňovej evidencie, predĺže-
nie lehôt a pod.

podnikateľ-
ský sektor

Zo všetkých pracujúcich 
žien len 7,7 % podniká 
(z pracujúcich mužov 
18,4 %),
24,7 % všetkých podnika-
júcich tvoria ženy.

45. Zvýšenie základného imania SZRB 
a Eximbanky

podnikate-
lia v prie-
mysle

Len 8,4 % podnikate-
liek pôsobí v priemysle 
(z mužov podnikateľov 
až 52,8 %).

46. Novelizácia zákona o investičnej po-
moci (561/2007)
– podporiť aj menšie projekty 

v priemysle a cestovnom ruchu

podni-
katelia 
v priemysle 
a cestov-
nom ruchu

Len 8,4 % podnikate-
liek pôsobí v priemysle 
(z mužov podnikateľov 
až 52,8 %),
podiel žien podnikajú-
cich v cestovnom ruchu 
nie je známy.

47. Posilnenie úverovej kapacity Mik-
ropôžičkového programu
– uľahčiť prístup malých a začí-

najúcich podnikateľov k malým 
úverom

podnika-
teľský sek-
tor – malí 
a strední 
podnika-
telia

Zo všetkých podnika-
júcich tvoria ženy len 
24,7 % (v roku 2009 
stúplo zastúpenie žien 
na 27 %, pribudlo 17 300 
podnikateliek).

48. Inkubátorová starostlivosť pre ino-
vatívne MaSP
– poskytovať komplexné služby

podnika-
teľský sek-
tor – malí 
a strední 
podnikatelia

Zo všetkých podnika-
júcich tvoria ženy len 
24,7 %, podiel na „ino-
vatívnych“ plánoch nie 
je známy.

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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49. Posilnenie programu podpory vzde-
lávania a poradenstva pre MaSP
– komplexný súbor informácií

podnika-
teľský sek-
tor – malí 
a strední 
podnikate-
lia, vzdelá-
vanie

Zo všetkých podnika-
júcich tvoria ženy len 
24,7 %, štruktúra školite-
ľov v oblasti podnikania 
nie je známa.

50. Realizácia schémy podpory vzdelá-
vania a poradenstva pre MaSP
– špecializované poradenské spo-

ločnosti

podnika-
teľský sek-
tor – malí 
a strední 
podnikate-
lia, vzdelá-
vanie

Zo všetkých podnika-
júcich tvoria ženy len 
24,7 %, štruktúra školite-
ľov v oblasti podnikania 
nie je známa.

51. Posilnenie štátneho programu Po-
moc MaSP na trhu EÚ
– medzinárodné kooperačné podu-

jatia a sprostredkovanie kontak-
tov

podnika-
teľský sek-
tor – malí 
a strední 
podnika-
telia 

Zo všetkých podnika-
júcich tvoria ženy len 
24,7 % (v roku 2009 stú-
pol podiel žien na 27 %, 
pribudlo 17 300 podni-
kateliek).

52. Energetická efektívnosť vo verej-
ných budovách
– pilotný projekt (cca 70 projektov)

projek-
tovanie 
a technický 
výskum, 
súvisiace 
výroby, sta-
vebníctvo

Všetko odvetvia s nízkym 
zastúpením žien (staveb-
níctvo 5,4 %, dodávka 
elektriny, plynu a vzdu-
chu 17 %, technický vý-
skum 33 %).

53. Realizácia programu SLOVSEFF 2
– financovanie projektov udržateľ-

nej energie pre súkromný sektor

súkromný 
sektor, 
technika, 
energetika

Len 8,4 % podnikateliek 
pôsobí v priemysle (z mu-
žov podnikateľov až 52,8 
%), všetko odvetvia s níz-
kym zastúpením žien.

54. Realizácia Programu vyššieho využi-
tia biomasy a slnečnej energie
– podpora pre domácnosti v ich vy-

užití (kotly na biomasu a slnečné 
kolektory)

strojá-
renstvo, 
energetika, 
inštalácia

Všetko odvetvia s nízkym 
podielom žien.

55. Rekreačné pobyty silových zložiek 
hradené z rozpočtu – na území SR
– podpora domáceho turizmu

cestovný 
ruch

Podiel žien v ubytovacích 
a stravovacích službách 
predstavuje 60 %.
Pre nesúhlas ZMOS ne-
prešlo.

56. Program Obnovme si svoj dom – 
obnova kultúrnych pamiatok

stavebníc-
tvo, kultú-
ra, výtvarné 
umenie

Podiel žien v staveb-
níctve je 8,4 %, na VŠ 
výtvarného zamerania 
študuje približne polovi-
ca žien.

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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57. Stimuly pre výskum a vývoj (apliko-
vaný) v podnikateľskom sektore – 
v rámci podnikateľských subjektov

výskumná 
sféra, pod-
nikateľský 
sektor

V podnikateľskom sek-
tore sú ženy vo výskume 
v menšine: 
– celkový podiel žien 

na pracujúcich vo 
výskume 42 %, v štát-
nom sektore je to 
45 %, na VŠ 44 %, 
v podnikateľskom sek-
tore iba 26 %,

– zo všetkých výskumní-
čok pracuje v podni-
kateľskom sektore 6 %, 
z výskumníkov je to 
13 %. 

Hoci ženy vo výskume 
tvoria vyše 40 %, v tech-
nických vedách ich je vý-
razne menej: tvoria 25 % 
študujúcich technické ve-
dy, 27,8 % absolvujúcich, 
31,7 % doktorandov, 
8 % profesorov technic-
kých vied.

58. Výzva na financovanie projektov 
z programu APVV
– stimulácia inovácií v podnikoch, 

aplikovaný výskum

výskumná 
sféra, pod-
nikateľský 
sektor

Pozri 57. 

59. Výzva na financovanie projektov 
Podpora spolupráce univerzít a SAV 
s podnikateľským prostredím
– výskum, na ktorom má  

záujem priemysel, špičkové tech-
nológie

technický 
výskum, 
podnika-
teľské pro-
stredie

Pozri 57.

60. Výzva programu APVV  
– podpora ľudského potenciálu 
v oblasti výskumu a vývoja, popula-
rizácia vedy
– atraktívnosť vedeckej kariéry mla-

dým

výskum 
a vývoj vše-
obecne

Celkový podiel žien 
na pracujúcich vo výsku-
me 42 %.

61. Výzva programu APVV
– podpora projektov aplikovaného 

výskumu
– prepojenie výskumu a vývoja 

s praxou, transfer technológií 
do priemyslu

technika, 
priemysel, 
výskum

Zo všetkých výskum- 
níčok pracuje v podni- 
kateľskom sektore  
6 %, z výskumníkov je to 
13 %,
v technickom výskume 
pôsobí 33 % žien.

Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre
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Číslo Typ opatrenia Príslušný 
sektor

Rodové  
údaje a komentáre

62. Realokácia zdrojov operačného 
programu Výskum a vývoj do apli-
kovaného výskumu
– využitie výsledkov výskumu v praxi, 

sektor energetiky a ŽP, výskumné 
centrá

technický 
výskum

V technickom výskume 
pôsobí 33 % žien, medzi 
študujúcimi na technic-
kých vedách je 25 % žien.

Poznámka: Uvádzané údaje sú za rok 2008, teda za obdobie pred zavedením opat-
rení.
Použité skratky: SZRB = Slovenská záručná a rozvojová banka, MaSP = ma-
lí a strední podnikatelia, APTP = aktívne politiky trhu práce, APVV = Agentúra 
na podporu výskumu a vývoja, ZMOS = Združenie miest a obcí Slovenska, OP Ka-
HR = Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, SPV = spo-
ločnosť s osobitným postavením, PPC = paroplynový cyklus, AOTP = aktívne opat-
renia trhu práce, NP = národný projekt, DDNz = dlhodobo nezamestnaní.

Zdroje uvádzaných dát: Databáza Slovstat: Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010 (http://www.
statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15); Ústav informácií a prognóz 
školstva (http://www.uips.sk/statis/index.html); Výročná správa 2008 PSA Peugeot Citroën Slovakia (http://psa-
slovakia.sk/files/File/VYROCNA_SPRAVA_2008.pdf); Výročná správa 2009 US Steel Košice (http://www.usske.sk/
corpinfo/2009/USSK_AR_2009_sk.pdf).

Ako vyplýva z celkového prehľadu, mnohé z opatrení boli iba jed-
norazovými aktivitami ako vypracovanie analytického materiá-
lu, viaceré z nich už existovali predtým a len sa dali do súvislos-
ti s krízou – napríklad niektoré opatrenia aktívnej politiky trhu 
práce. Treba zdôrazniť aj to, že viaceré z navrhovaných opatrení sa 
do dnešného dňa nezrealizovali – projekty na podporu zamestna-
nosti alebo PPP projekty pre oblasť výstavby diaľničnej siete. Ak 
vynecháme opatrenia vo forme analýz, vystúpi do popredia silná 
tendencia či úsilie o využitie finančných prostriedkov z fondov Eu-
rópskej únie. Dá sa povedať, že musela prísť kríza, aby sa Slovensko 
začalo vážne zaoberať nízkou mierou čerpania prostriedkov z tých-
to zdrojov.28 Veľká časť navrhovaných opatrení smerovala práve 
k oživeniu a prehodnoteniu programov financovaných z fondov 
EÚ (Kohézny fond, Štrukturálne fondy, Iniciatíva JEREMIE).

Pri porovnaní s protikrízovými balíčkami iných krajín sa v na-
vrhovaných opatreniach objavujú viaceré problematické momen-
ty. Predovšetkým je to nekonkrétnosť mnohých prijatých opatrení. 
Vo viacerých národných balíčkoch opatrení sa hovorí o konkrét-
nych počtoch vytvorených pracovných miest v istom časovom hori-
zonte, napríklad v USA (pozri Hirshman, 2008) alebo o iných kvantifi-

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15
http://www.uips.sk/statis/index.html
http://psa-slovakia.sk/files/File/VYROCNA_SPRAVA_2008.pdf
http://psa-slovakia.sk/files/File/VYROCNA_SPRAVA_2008.pdf
http://www.usske.sk/corpinfo/2009/USSK_AR_2009_sk.pdf
http://www.usske.sk/corpinfo/2009/USSK_AR_2009_sk.pdf
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kovaných odhadoch, v návrhoch pre SR sa plánované čísla objavu-
jú zriedkavo, aj to až v rámci tretieho balíčka. Ako problémová sa 
javí aj skutočnosť, že v návrhoch riešenia sa nezriedka objavovalo 
„odpisovanie“ z balíčkov iných krajín alebo z opatrení EÚ, formu-
lovanie opatrení sa v menšej miere opieralo o podrobnú analýzu 
domácej situácie. Ak sa analýzy niektorej oblasti objavili, išlo tak-
mer výlučne o finančné analýzy, nie sociálne.

Čo sa týka rodovej perspektívy, treba zdôrazniť, že v súvisiacich 
materiáloch sa nikde nespomínajú rodovo špecifické dôsledky 
alebo špecifická situácia žien. Ako naznačuje tabuľkový prehľad, 
absolútna väčšina opatrení smerovala do hospodárskych sekto-
rov a odvetví, v ktorých prevažuje mužská pracovná sila.29 Mno-
hé opatrenia sa týkali priamo rezortu stavebníctva – sektora, ktorý 
zamestnáva celkovo vyše 257 000 ľudí, z čoho bolo v roku 2008 až 
244 000 mužov a iba 14 000 žien. Patrili k nim pripravované PPP 
projekty, program Obnovme si svoj dom, pilotné projekty energe-
tickej efektívnosti vo verejných budovách alebo tzv. zatepľovanie, 
ale aj ďalšie z navrhovaných stimulov (dostavba Mochoviec, vý-
stavba elektrární a pod.). Ďalšia veľká skupina opatrení smerovala 
do energetiky a do technického výskumu, kde pracovalo pred krí-
zou skutočne iba minimum žien. Objavili sa aj opatrenia na po-
silnenie IKT sektora, v ktorom sú ženy tiež minimálne zastúpené. 
Rovnako opatrenia priamo podporujúce spotrebu mierili do sta-
vebníctva a automobilového priemyslu, kde je podiel žien poddi-
menzovaný (tzv. šrotovné). Typovo sa navrhované stimuly dajú roz-
členiť do viacerých skupín. Najsilnejšie zastúpenie mali opatrenia 
smerujúce k posilneniu a priamej podpore podnikateľského sekto-
ra, hlavne podnikateľov v priemysle, kde sú ženy skôr výnimkou. 
Výrazný pilier vo všetkých troch balíčkoch predstavovalo úsilie 
o posun od základného k aplikovanému výskumu a podpore vy-
užívania nových technológií v praxi, ale ani technický výskum sa 
ženám doteraz neotvoril v širšom meradle a výskum v podnikateľs-
kom sektore už vôbec nie.

Napriek tomu, že ženy tvoria takmer 45 % pracovnej sily, vládne 
ekonomické stimuly zahŕňali prevažne opatrenia, ktoré smerovali 
do odvetví a sektorov s prevahou mužov. Žiadne z nich neinter-
venovalo priamo do sociálnej práce alebo školstva, kde pracuje 
najvyšší počet žien. Niektoré z nových podnikateliek môžu mať 
predmet činnosti spadajúci do oblasti sociálnej starostlivosti ale-
bo zdravotníctva, podpora vzdelávania zamestnancov a zamest-
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nankýň alebo podnikajúcich mohla byť príležitosťou aj pre ženy 
v školstve, priama pomoc však do týchto oblastí nesmerovala. 
Ani úsilie o podporu domáceho cestovného ruchu, kde nachá-
dza uplatnenie viac žien ako mužov, sa vláde nepodarilo celkom 
realizovať. Odvetvia s prevahou žien ešte vždy čakajú na potrebné 
ekonomické stimuly. Napriek silnej inšpirácii európskymi odporú-
čaniami zostali intervencie do sektorov a profesií s prevahou žien 
zo strany vlády nepovšimnuté. V Pláne hospodárskej obnovy Európy, 
ktorý prijalo Predsedníctvo Európskej rady v decembri 2008, nap-
ríklad v rámci podpory dopytu po práci navrhovalo ako inovačné 
riešenie zaviesť poukážky na služby pre domácnosť a starostlivosť 
o dieťa, pripraviť smernicu na trvalé zníženie DPH na služby s vy-
sokým podielom ľudskej práce, resp. dočasné subvencie pre znevý-
hodnené skupiny. Medzi opatreniami v Slovenskej republike sa nič 
podobné neobjavilo.

Opis potenciálneho dosahu protikrízových opatrení na Sloven-
sku nás oprávňuje k predpokladu, že muži profitovali z protikrí-
zových balíčkov viac ako ženy – zamestnankyne i podnikateľky. 
Štatistické údaje ukázali, že hoci sa zamestnanosť znížila aj v sek-
toroch, kde prevažujú muži, v sektoroch s dominanciou žien bol 
prepad zamestnanosti väčší. Možno konštatovať, že väčšina prija-
tých opatrení na potlačenie krízy ignorovala rodové dimenzie situ-
ácie a s veľkou pravdepodobnosťou mali a majú rôzny vplyv na si-
tuáciu žien a mužov. 

Svojím spôsobom sa opakuje situácia z prvých porevolučných 
rokov, počas ktorých sa agenda rodovej rovnosti odmietala v mene 
„vyšších a naliehavejších cieľov“. Vtedy to bolo budovanie demok-
racie a právneho štátu, dnes je to boj s krízou. 

V závere treba poukázať na ešte jeden aspekt. V období, ktoré 
naša analýza pokrývala (december 2008 až september 2010), pred-
chádzajúca vláda nepristúpila k opatreniam na znižovanie rozpoč-
tových výdavkov. K opatreniam tohto typu sa pristupuje až teraz, 
po vymenovaní novej vlády, ktorá týmto spôsobom reaguje na zde-
dený deficit verejných financií. Možno predpokladať, že škrty sa 
prejavia aj v znižovaní výdavkov na verejné služby – na sociálnu 
starostlivosť, vzdelávanie či starostlivosť o deti. Takýto vývoj môže 
v budúcnosti zasiahnuť ženy výraznejšie, nakoľko ide o „ich pries-
tor“ na trhu práce – školstvo, oblasť starostlivosti o deti a sociálne 
služby sú totiž sférami, kde prevažujú ženy.
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2 . 2  K t o  b o l  p r i  r o z h o d o v a n í  o  o p a t r e n i a c h :  
M o h l i  i c h  ž e ny  o v p l y v n i ť ?

Niektoré zahraničné štúdie si kladú otázku, ako je možné, že sa pri 
formulovaní opatrení nebralo do úvahy rodové hľadisko, napriek 
prijatému záväzku o uplatňovaní rodového hľadiska, čiže gender 
mainstreamingu. Príčiny môžu byť prinajmenšom dve:30 Dôsledky 
krízy neboli dostatočne známe v celom svojom rozsahu alebo tu 
úlohu zohrávala obmedzená citlivosť k rodovej rovnosti v štruk-
túrach, ktoré opatrenia pripravovali. Výskum citlivosti rozhodova-
cích štruktúr k otázke rodovej rovnosti nie je k dispozícii, niečo 
však môže napovedať samotné zastúpenie žien a mužov v týchto 
orgánoch a inštitúciách. 

Tabuľka 14 | Zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch a inštitúciách

Vláda SR (premiér Robert Fico):

V čase vypuknutia krízy bola vo vláde iba jedna žena, ministerka práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR Viera Tomanová. Podiel žien predstavoval 6,3 %, podiel mužov bol 93,6 %.

Národná rada SR (predseda Pavol Paška):

Pre Slovensko je dlhodobo typické nízke zastúpenie žien v parlamente, v sledovanom 
období bol pomer žien a mužov 19,3 % k 80,7 %.

Rada pre hospodársku krízu (RHK):

Bola vytvorená v januári 2009 (prvé zasadanie mala 29. 1. 2009) a v septembri 2009 
predseda vlády ohlásil ukončenie jej činnosti. Jej cieľom bolo navrhovať riešenia 
na zmierňovanie vplyvu svetovej finančnej a ekonomickej krízy na Slovensku. Okrem 
predsedu vlády SR Roberta Fica boli jej členmi predstavitelia Ministerstva financií SR, 
Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mi-
nisterstva školstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zahraničných 
vecí SR a zástupcovia ZMOS, Zväzu priemyslu SR, AZZZ SR, RÚZ SR, Klubu 500, KOZ 
SR, NBS, SBA a spoločný nominant opozície Vladimír Tvaroška (ten v apríli po tom, 
čo rada odmietla návrhy opozície, odstúpil). Na niektorých zasadnutiach sa zúčastnil 
prezident SR Ivan Gašparovič a predseda parlamentu Pavol Paška. Na zasadnutiach 
RHK sa zúčastňovali takmer výlučne muži, na jej prvom stretnutí bola prítomná jedna 
žena, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.31 Podiel žien tu 
predstavoval 6,7 %, podiel mužov bol 93,7 %.

Významné inštitúcie a ich najvyšší predstavitelia (výlučne muži): 

guvernér NBS Ivan Šramko, predseda Klubu 500 Vladimír Soták, prezident KOZ SR Mi-
roslav Gazdík, prezident RÚZ Marián Jusko, prezident SBA Igor Vida, predseda ZMOS 
Michal Sýkora, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský, prezident Zväzu priemyslu Slo-
venska Jozef Uhrík
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Monitorovací výbor dopadov globálnej krízy na podnikateľov:

Zloženie: MH SR, MF SR, MPSVR SR, ŠÚ SR, NBS, RÚZ, AZZZ, Klub 500, OZ, ZMOS, 
SŽZ, NARMaSP; sú v ňom zastúpené dve ženy – ministerka práce, sociálnych vecí a ro-
diny a predsedníčka ŠÚ SR.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB): 

Má predsedníctvo zložené zo štyroch osôb – všetci štyria sú muži – a štrnásť riaditeľov 
a riaditeliek odborov – z toho je polovica žien.

Eximbanka: 

Generálnym riaditeľom je muž, rada banky má päť členov – všetci sú muži, dozorná 
rada má šesť členov a jednu členku (čo predstavuje 14,3 % podiel žien).

Slovenská banková asociácia (SBA): 

Má dvadsaťosem členov (združuje 99 % slovenského bankového sektora), výkonný ria-
diteľ a zástupca riaditeľa sú muži, v odbornom tíme je sedem ľudí, z toho dve ženy (čo 
predstavuje podiel žien 28,6 %).

Investičná rada Iniciatívy JEREMIE:

Má päť členov a dve členky (čo predstavuje 28,6 % podiel žien).

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania: 

Zbor zástupcov členov združenia má troch členov, správna rada päť členov, dozorná 
rada troch členov – všetci členovia sú muži.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS): 

Predseda je muž, traja podpredsedovia a jedna podpredsedníčka (čo predstavuje 
25,0 % podiel žien).

Republiková únia zamestnávateľov: 

Predseda a štyria viceprezidenti sú muži, prezídium má sedemnásť členov – v tom jednu 
členku (čo predstavuje 5,9 % podiel žien).

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ): 

Prezídium má dvadsaťtri členov, dozorná rada päť členov – všetci sú muži.

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ): 

Prezident je muž, prezídium má päť členov – všetko sú to muži, dozorná rada má jed-
ného člena a dve členky (čo predstavuje 66,7 % podiel žien).

Uvedený prehľad zloženia orgánov a inštitúcií, ktoré sa na tvorbe 
balíčkov opatrení priamo podieľali, naznačuje, že ženy v nich bo-
li vo výrazne menšinovej pozícii. V jednotlivých výboroch, radách 
alebo implementujúcich organizáciách neboli buď zastúpené vô-
bec, alebo zaujímali iba jedno či dve miesta. Do popredia zreteľne 
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vystupuje ešte jedna skutočnosť – aj keď vzniklo viacero orgánov, 
reprezentovali ich rovnaké subjekty. V Rade pre hospodársku krízu 
i v Monitorovacom výbore dopadov krízy na podnikateľov sa zú-
častňovali rovnaké organizácie – ministerstvá a reprezentanti pod-
nikateľského sektora. Možno aj toto je vysvetlenie, prečo sa prijalo 
tak veľa opatrení pre podnikateľov a prečo tak málo pre ženy. 

3  S k ú s e n o s t i  ž i e n  s  k r í zo u  a  v n í m a n i e  
p r ot i k r í zo v ý c h  o p a t r e n í

Zisťovanie, ako ženy vnímali a vnímajú hospodársku krízu a jej 
dôsledky, sa opieralo o tri skupinové diskusie so ženami z rôznych 
regiónov SR.32 V diskusii o každodennom živote a problémoch, 
o starostlivosti o deti a „pomoci“ štátnej rodinnej politiky pri tej-
to úlohe, žiadna z respondentiek spontánne krízu nespomenula. 
Na priamu otázku, ako zasiahla ich život a ako ju vnímali vo svo-
jom okolí, viaceré zo žien svoj pohľad uviedli. Vo výpovediach sa 
dotkli viacerých aspektov. 

Najviac komentárov venovali praktikám zamestnávateľov – upo-
zorňovali na to, že mnohí zamestnávatelia zneužívajú krízu vo svoj 
prospech. Podľa priamych či nepriamych skúseností žien niektorí 
zamestnávatelia v regiónoch využívali strašiaka krízy na zastavenie 
rastu alebo zníženie platov svojim zamestnancom a zamestnanky-
niam, pritom v rovnakom období rozširovali svoje podnikanie a in-
vestovali do nehnuteľností či vybavenia. Ženy sa zmienili aj o prí-
padoch, keď zamestnávatelia vôbec nezaplatili za odvedenú prácu, 
prípadne zaplatili len časť dohodnutej odmeny. Niekedy dôvod 
spočíval v neuhradení faktúry zo strany odberateľa a v nezavine-
nej platobnej neschopnosti, mohlo však ísť aj o svojvoľné konanie. 
Respondentky rozlišovali zamestnávateľov, ktorí v danom období 
boli naozaj v kríze, a takých, ktorí si ju len vymysleli a zneužili si-
tuáciu. Ďalšou zamestnávateľskou praxou bol prípad prepustenia 
zamestnancov a ich opätovné zamestnanie ako uchádzačov o za-
mestnanie evidovaných na úrade práce, ale už iba na dohodu. 
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Praktiky zamestnávateľov v čase krízy

„Druhá vec je potom, keď sa mu podarilo po roku zamestnať 
a počul, ako sa v tej firme žilo predtým a ako tí chlapi zarába-
li, je to rozdiel. A zase je otázne, prečo tí ľudia, obyčajní ľudia 
nekupujú. A potom zase, keď mám skúsenosť z tej firmy, kde 
on predtým robil, a z ktorej vlastne odišiel, tak i napriek to-
mu, že je kríza, tak majiteľ si začal stavať veľké vlastné prie-
story, byty pre majiteľov, rodinných príslušníkov (....). Odnies-
li si to tí obyčajní zamestnanci, za tie dva roky nedostali nič, 
žiadne zvýšenie platu, akurát im niečo priškrtili, ale stavalo sa 
vo veľkom, akurát tí zamestnanci si to odniesli. Takže otázne 
je, čo je kríza.“ (Hriňová)

„Aj nás sa trošku dotkla táto kríza, lebo môj manžel – oni 
robia podlahy, väčšinou robia podlahy v športových halách, 
ale zvyknú aj v domoch aj v bytoch – a tam bol ten problém, 
že robotu mali, ale šéf neplatil. Čiže oni robiť robili, ale šéf 
im nemohol dať takú výplatu, akú by si zaslúžili, akú odro-
bili, lebo im nevyplatili faktúry. Síce pomaly to dopláca, ale 
trošku je to také nefér, že oni si odrobia, urobia si aj kvalitnú 
robotu a vlastne nie sú zaplatení. Štát by mal aj na toto poze-
rať, že či sa faktúry platia alebo či majú tí živnostníci alebo tí 
šéfovia z čoho zaplatiť tomu zamestnancovi. Tam je z môjho 
hľadiska veľký problém a čo počúvam, tu je všade tak, v kaž-
dom odvetví, nielen v tomto, čo oni robia.“ (Hriňová) 

„U nás nezasiahla tá kríza, lebo kde môj muž robí, tak po-
vedal im šéf tam, že krízu si len poniektorí, že fakt je niekto 
v kríze a niekto si to len vymyslel.“ (Hriňová)

„Ale potom zase tá firma, kde si to tí zamestnanci odskákali 
akože tú krízu, pretože firma prosperovala ďalej, išla dopre-
du, nieže stagnovala, tak tam podľa mňa to bola čistá výho-
vorka, že kríza. Aj keď mohli mať obmedzenie nejaké, iste, že 
by to nebolo také, aké by to bolo bez krízy, hej? Že v koneč-
nom dôsledku, aj keď môj muž bol rok doma a neviem čo, 
si hovorím, dobre, že z tej firmy odišiel. Aj keď sme si všeličo 
potom museli pretrpieť a prežiť.“ (Hriňová)
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„Ale čo som ja počula od viacerých, že veľa podnikov to zne-
užívalo. Z toho hľadiska, čo bol prípad aj tu v Hriňovej, že 
zrazu nie je robota, zrazu musíme všetkých prepustiť, ísť 
na úrad. Zrazu ak robota voľajako je, tak ich zobrali na doho-
du. A vlastne toto všetko sa točilo okolo toho.“ (Hriňová) 

„Lenže keď mám vám povedať úprimne, robil na čierno a to ho 
furt niekto oklamal. Výplata bude vtedy, vtedy, alebo mu dal 
z toho platu polovicu. Napríklad mal zarobené 150 eur... dal 
mu 50 eur. A čo je pri siedmich deťoch 50 eur?! To som nevede-
la, čo s nimi mám robiť. Takže my sme to pocítili riadne.“ (Detva)

Ako upozornili rozhovory so ženami, k dôsledkom prijatých opat-
rení, resp. verejnej diskusie o kríze a jej pôsobení, možno zaradiť aj 
uplatňované praktiky zamestnávateľov, ktorí v nejednom prípade 
situáciu zneužívali na zhoršenie podmienok práce pre zamestnan-
cov a zamestnankyne, napríklad na zníženie miezd a odbúranie 
rôznych benefitov alebo odstúpenia od pracovnej zmluvy na dobu 
neurčitú a pod. V kontexte množstva opatrení, ktoré vláda zaviedla 
na podporu podnikateľského sektora, vyznieva opísané správanie 
kontraproduktívne.

Viacero respondentiek poukázalo na negatívny vplyv medializá-
cie krízy, médiá obviňovali z honby za senzáciami, z prispievania 
k zlej nálade v spoločnosti, aj tlak médií považovali za jeden z dô-
vodov alibistického správania sa firiem.

Negatívny vplyv medializácie krízy

„No to vytváralo (medializácia krízy – dopl. autorka) takú zlú 
náladu celkovo, že ľudia, ak sa o niečom bavili, tak len o tom. 
Tie správy sú celkovo také negatívne.“ (Hriňová)

„Ja mám pocit, že médiá hľadajú stále senzáciu nejakú, a aby 
stále mali... Zmenila sa doba. Skrátka, teraz sme tak zahl-
tení informáciami a oni stále chcú byť in a chcú profitovať 
na tom... Ako jeden môj kamarát povedal, že keď v Amerike 
nastala kríza a neboli by médiá, tak my sa to dozvieme o dáke 
dva – tri roky a bolo by už dávno po kríze. Jedným slovom po-
vedané, mám pocit, že to zveličujú všetko...“ (Hriňová) 
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„Myslím si, že určite to bol do určitej miery aj tlak médií, 
tým, že sa to aj často hovorilo, sa tým zakryla taká potreba 
pomoci v neziskovkách napríklad, hej, lebo vždycky sa dalo 
odôvodniť – je kríza, tak nemáme.“ (Bratislava)

„Ako nechcela by som ublížiť niekomu..., ale viem si pred-
staviť aj firmy, ktoré túto situáciu proste využili. Aj tým, že 
bola táto téma veľmi často rozprávaná v médiách, v podstate 
opisovaná ako katastrofálny stav, tak myslím si, že to svoje 
zohralo.“ (Bratislava) 

V súvislosti s krízou a stratou zamestnania sa rozšírila aj skúsenosť 
respondentiek s úradmi práce, a nebola to skúsenosť pozitívna. 
Úrad obviňovali z neschopnosti pomôcť v ťažkej životnej situácii, 
nezáujmu o riešenie a zlého prístupu.

Prístup úradov a využívanie protikrízových opatrení

„Ja koľko razy som išla na ten úrad a furt som toto riešila. 
Mne povedala pracovníčka z úradu – váš manžel je zdravý 
chlap, nech si hľadá robotu. A ja som jej povedala – pani zla-
tá, a kde ju má hľadať? Skúste vy troška tým ľuďom pomôcť, 
kde pôjde, nemá na cestu. Koľko ráz chcel ísť aj do Čiech, no 
zoberie mi 100 eur od detí? A stalo sa, že chlapi šli úplne zby-
točne, pretože tá robota tam nebola. Na vlastné riziko. Takže 
musel byť tak, že ako bolo, že robil na čierno a bolo to tak 
s tými platbami, ako vám vravím. Pre nás to bolo strašné táto 
kríza. Konečne si našiel robotu, len vravím, teraz si budem 
zase byt platiť, o čo to mám lepšie?“ (Detva) 

Objavil sa aj príbeh naznačujúci tendenciu k preberaniu osobnej 
zodpovednosti za ocitnutie sa v situácii bez zamestnania. Snaha 
zmeniť zamestnanie v čase prepuknutia krízy sa zmenila na dlho-
dobejšiu nezamestnanosť. Aké opatrenie by v takejto rodinnej situ-
ácii mohlo pomôcť, si však respondentka nevedela predstaviť.
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Preberanie osobnej zodpovednosti za situáciu

„Veru neviem, v tej našej situácii neviem, či by bolo nejaké 
opatrenie, ktoré proste by bolo odôvodniteľné, vlastne indivi-
duálne. Môj muž zostal bez roboty, za to si mohol čiastočne 
sám. Za to, keď teda sa rozhodol odísť z tej firmy a už potom, 
že teda sa ťažko hľadala tá práca, to už bola naša smola, no. 
Ťažko, akože protikrízové opatrenia, to neviem. Ak naozaj 
skutočná kríza je, tak neviem.“ (Hriňová)

Jedna z diskutujúcich žien videla istú mieru ochrany v zamestnaní 
vo verejnom sektore, špeciálne v školstve. Hoci učiteľské povolanie 
hodnotila ako nedoceňované a zle odmeňované, v čase krízy videla 
výhodu stability takéhoto zamestnania.

Štátna sféra a školstvo sa kríze vyhli, aj za cenu nízkych miezd

„Toto musím zaklopať, to je práve jedna z výhod toho. Síce 
v školstve nie sú teda tie platy aj všetko, ako sa hovorí, vyso-
kokvalifikovaní ľudia a majú omnoho nižšie príjmy, ale zase 
sú tie príjmy také stále. Aj bez ohľadu na to, či tá kríza je ale-
bo nie je.“ (Hriňová)

Na základe realizovaných rozhovorov sme identifikovali dva kon-
krétne dôsledky krízy – redukciu kultúrnych potrieb obyvateľstva 
a rast nezáujmu podnikateľských subjektov o podporu a financo-
vanie činnosti neziskových organizácií.

Dôsledky krízy pre správanie obyvateľstva a firemnú filantropiu

„Lebo vlastne tým, že manžel potom začal pracovať a tí jeho 
kolegovia mu hovorili, že naozaj oni to vnímajú ako krízu, 
pretože oni predávajú knihy a naozaj zarábali o polovicu me-
nej v priebehu toho roka, tak oni to badajú, že tí obyčajní ľu-
dia, si naozaj nemôžu dovoliť kúpiť, hej.“ (Hriňová)

„My sme to hneď pocítili, podľa mňa rýchlo. Podniky hneď 
nemali peniaze, lebo je kríza – na nejaké sponzorské a podob-
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ne, keď sme zháňali nejaké peniažky, nejakú podporu.“ (Bra-
tislava)

K pretrvávaniu nerovností významnou mierou prispievajú rodové 
stereotypy a predstavy. Slovensko stále patrí v rámci EÚ v tomto 
ohľade k tradičnejším krajinám, model muža ako živiteľa a ženy 
posúvanej do sféry neplatenej práce je stále pomerne rozšírený (vý-
skumy Inštitútu pre výskum práce a rodiny či Inštitútu pre verejné 
otázky). Čerpanie voľna na starostlivosť stavia ženy do závislejšej 
pozície a odkázanosti na príjem manžela, v takejto situácii patrí 
priorita zamestnaniu manžela či partnera, čo potvrdili aj rozhovo-
ry s matkami.

Priorizácia zamestnania manžela v období čerpania rodičovského 
voľna

„Na náš život áno, pretože môj manžel, keď sme nevedeli, že 
bude kríza sa rozhodol odísť zo zamestnania, lebo že si cel-
kom ľahko nájde prácu. A do toho v priebehu dvoch mesia-
cov došla kríza a už si prácu nenašiel, lebo bola kríza. Takže 
to bola jedna vec.“ (Hriňová)

„No určite, závisí zasa od toho postavenia muža, akonáhle 
prišli tie celé podniky, sa rušili, akonáhle prišiel muž o prácu, 
myslím, že to zasiahlo celú rodinu, aj vrátane tej ženy, ktorá 
dostáva iba ten rodičovský príspevok. A najmä v tých slabých 
regiónoch, kde je tá nezamestnanosť vysoká, tak tam to urči-
te pocítili.“ (Bratislava)

„Manžel bol dlhodobo, nebol zamestnaný, len teraz si našiel 
prácu, to bol brigádnicky...“ (Detva) 

4  A  čo  ďa l e j ? 3 3

Balíčky opatrení, ktoré predložila vláda SR na prelome rokov 2008 
a 2009, sa tvorili primárne na to, aby zamedzili závažnému pre-
padu v podnikateľskom cykle, nie na to, aby reagovali na štruktu-
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rálnu krízu ekonomiky a zamestnanosti. Prioritu mali krátkodo-
bé opatrenia cielené na stabilizáciu hospodárstva orientovaného 
na vývoz, ktoré zahŕňa aj sektory s prevahou mužov. Na druhej 
strane dlhodobé opatrenia zamerané na stabilizáciu sektora slu-
žieb, kde pracujú prevažne ženy, zostali mimo záujmu. Skrátka, 
politické opatrenia sa neorientovali na prevenciu výrazného znižo-
vania zamestnanosti žien. 

Navyše je tu v budúcnosti riziko, že zavádzanie programov šet-
riacich rozpočtové výdavky bude tieto „ženské“ sektory naďalej 
oslabovať. Pri programe „ozdravenia verejných financií“ a potrebe 
„znížiť deficit“, ktorý zavádza súčasná vláda premiérky Ivety Radi-
čovej, sa dá očakávať znižovanie výdavkov na služby v oblasti sta-
rostlivosti či vzdelávania. Prvé pokusy po nástupe novej vlády sa už 
objavili, napríklad snaha o zníženie rodičovského príspevku a pod.

Všetky štáty EÚ, vrátane Slovenska, deklarovali záväzok usilo-
vať o rodovú rovnosť v spoločnosti (viaceré články Európskej zmluvy), 
čo znamená, že tento záväzok sa mal brať do úvahy aj pri tvorbe 
protikrízových opatrení. Z toho následne vyplýva, že by sa rodová 
rovnosť mala zohľadňovať spolu s ekonomickým a finančným hľa-
diskom, a to najmä v čase krízy. Ako zdôrazňuje správa Výboru pre 
rovnosť príležitostí žien a mužov na pôde EÚ, je dôležité, aby sa 
verejné a súkromné zdroje určené na politiky a programy (akékoľ-
vek) nevyhýbali cieľu, ktorým je rodová rovnosť (EK, 2009).

Musíme poznávať rozdielne dôsledky krízy pre situáciu žien 
a mužov (a rôzne skupiny žien), musíme si ich uvedomovať, merať 
ich a zohľadňovať v nastavovaní politík a opatrení (EK, 2009). Ak po-
litická odpoveď na krízu vyústi do zväčšenia nerovností, dosaho-
vanie rodovej rovnosti bude v budúcnosti čeliť viacerým bariéram, 
najmä medzi chudobnými. Intervencie a balíčky fiškálnych stimu-
lov musia byť primerané vážnosti problému a je zodpovednosťou 
štátu zaviesť také politiky a stratégie, ktoré rovnomernejšie poz-
dvihnú všetky sektory. 

Poznámky

1 Rodové hľadisko vo vzťahu ku kríze a opatreniam uplatňovaným vládou SR 
komentovala iba predstaviteľka mimovládneho sektora Oľga Pietruchová (pozri 
napr. Pietruchová, 2010a, 2010b).

2 Konštatuje to o. i. Deborah Ruggieri: „Ekonomický prepad podnietil mnohé 
diskusie o príčinách krízy a jej dosahu, ale otázka, ako rozdielne kríza zasiahla mu-
žov a ženy, zostáva spravidla marginalizovaná.“ (Ruggieri, 2010, s. 2)
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3 Ale aj príčiny krízy, rodovú dimenziu totiž nemajú iba dôsledky krízy, rod zo-
hráva významnú úlohu aj pri sledovaní jej príčin. Viaceré autorky upozorňujú, že 
ako jedna z hlavných príčin rastúcej sily finančných trhov sa identifikovala redistri-
búcia kapitálu za posledné tri desaťročia, ktorá má silný rodový rozmer – v sklad-
be či usporiadaní globálnych financií je rod prítomný. (Walby, 2009; Young, 2010)

4 V mesačnom vyjadrení najviac pracovnej sily ubudlo z priemyselnej výroby v de-
cembri 2008 a potom v priebehu februára až mája 2009, po tomto období sa odliv 
pracovnej sily spomalil a od začiatku roka 2010 začalo zamestnaných osôb pribú-
dať. Podľa tohto ukazovateľa sa kríza najintenzívnejšie prejavovala od novembra 
2008 do mája 2009. 

5 Ešte vyšší percentuálny rozdiel bol v skupine zamestnaných: zo všetkých za-
mestnaných žien pracovalo v súkromnom sektore 61 %, zo zamestnaných mužov 
to bolo takmer 76 %.

6 Ako uvádza časť Rodové smerovanie prijatých protikrízových opatrení, viaceré 
z opatrení smerovali práve k podpore zakladania živnosti zo strany ľudí evidova-
ných na úradoch práce. Treba ale zároveň podotknúť, že na Slovensku sa živnosť  
(SZČO) spája s množstvom problémov. Mnohé zamestnankyne a zamestnanci boli 
aj v predkrízovom období tlačení zamestnávateľmi, aby prešli na živnosť. Zamest-
návatelia tak strácali zodpovednosť za pracovníkov a pracovníčky v zmysle odvo-
dových povinností a ostatnej sociálnej ochrany a benefitov. SZČO si musia sami 
robiť daňové priznanie i zasielať odvody do poisťovní, čo mnohým z nich robilo 
problémy, zamestnávateľ živnostníkom nemusí poskytovať stravu a iné náležitosti, 
znižuje sa zároveň na jeho strane riziko, ak nemá dostatok objednávok a pod.

7 Väčšie zvýšenie počtu nezamestnaných mužov, než je úbytok počtu pracujú-
cich, bolo pravdepodobne sýtené aj návratom občanov SR pracujúcich v zahraničí, 
ktorí v dôsledku krízy stratili prácu.

8 Nárok na poistné dávky (napr. dávka v nezamestnanosti zo sociálneho poistenia, 
ale aj materské, ošetrovné či nemocenské zo zdravotného poistenia) je na Slovensku 
podmienený účasťou v systéme poistenia po istú dobu. V prípade dávky v nezamest-
nanosti vniká na ňu nárok, ak poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením 
do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 
dva roky, t. j. 730 dní (http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s#kto-
ma-narok). V prípade nemocenských dávok je povinná doba poistenia stanovená 
na najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred po-
istnou udalosťou (http://www.socpoist.sk/materske/1293s#podmienky-naroku). 

9 Na Slovensku je proces starnutia skupiny žien intenzívnejší, s rastúcou vekovou 
skupinou sa zvyšuje aj počet a podiel žien (pozri Bútorová a kol., 2008).

10 Pri bližšom pohľade je zrejmé, že najviac žien v domácnosti bolo v prvom až 
treťom štvrťroku 2009, keď bola kríza na Slovensku najsilnejšia: počty žien sa 
približovali k 111 000, mužov v domácnosti bolo okolo 15 000. 

11 V posledných rokoch totiž pôrodnosť na Slovensku začala po dlhých rokoch pokle-
su rásť, na tomto vývoji sa výrazne podieľal fakt, že sa realizácia rodičovstva posunula 
do vyššieho veku. Ťažko preto odlíšiť, aký podiel z nárastu čerpania rodičovskej dovo-
lenky pripadá na odložené pôrody a aký na prípadné riešenie straty práce materstvom.

12 Podľa údajov Asociácie zamestnávateľských zväzov ženy napríklad tvoria až 
92 % všetkých zamestnaných v Makyte Púchov (www.azzz.sk/doc/.../azzz_ex-
port_20091105.doc), podľa Mariána Vidomana, prezidenta Asociácie textilného 
a odevného priemyslu, zamestnáva textilný, odevný a kožiarsky priemysel viac ako 

http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s#kto-ma-narok
http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s#kto-ma-narok
http://www.socpoist.sk/materske/1293s#podmienky-naroku
http://www.azzz.sk/doc/.../azzz_export_20091105.doc
http://www.azzz.sk/doc/.../azzz_export_20091105.doc
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90 % žien (http://www.pluska.sk/ine/prilohy/kriza-tvrdo-dopadla-textilny-odevny-
koziarsky-priemysel.html). 

13 V porevolučnom období boli ženy vo vláde SR zastúpené iba na jednom – 
dvoch miestach a v parlamente dosahovali cca 20 % a menej. Všetky rodové analýzy 
ekonomických riadiacich pozícií realizované počas druhej polovice deväťdesiatych 
rokov a neskôr preukázali minimálne zastúpenie žien (pozri Bútorová a kol., 2008; 
Kiczková – Szapuová – Zezulová, 2009; www.gender.gov.sk). 

14 Údaje o hypotékach sa neposkytujú v triedení podľa pohlavia, preto nemôžeme toto 
tvrdenie doložiť. V zahraničí podobné analýzy robila napríklad Brigitte Young (2010), 
ktorá dospela k potvrdeniu tohto predpokladu. Údaje z kontinuálneho zisťovania EÚ 
SILC signalizujú pri porovnaní rokov 2008 a 2009 nárast problémov so splácaním pô-
žičiek, dokonca aj nárast dlhov na nájomnom a energiách, nie sú ale dostupné v členení 
podľa pohlavia. Výskyt nedoplatkov súvisiacich s hypotékou a nájomným signalizo-
valo v roku 2009 až 12,7 % domácností, pričom v roku 2008 to bolo 5,2  %, problémy 
s platbami za energie malo 11,4  % (pred rokom iba 3,9 %), nedoplatky súvisiace s kú-
pou na splátky sa v roku 2009 dotkli 13,8  % domácností (v roku 2008 takýto problém 
uviedli len 2,4 %). Nárast finančných problémov bol teda v krízovom roku enormný.

15 Pozri napríklad vyjadrenia bankovej ombudsmanky Evy Čiernej: http://www.
investujeme.sk/clanky/bankova-ombudsmanka-najcastejsie-pomaha-klientom-s-
uvermi/; http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.
phtml?id=1217319. 

16 Zber dát sa realizoval v apríli 2009, ekonomická situácia v SR sa však zhoršo-
vala najmä v nasledujúcich mesiacoch tohto roka. Údaje z EÚ SILC za rok 2010 
neboli v čase písania tohto príspevku ešte k dispozícii.

17 Uvádzané citáty sú zo skupinových rozhovorov, ktoré realizovali Zuzana Ma-
ďarová a Janka Debrecéniová v auguste 2010 v materských centrách v Detve, Hri-
ňovej a Bratislave. 

18 V zahraničných analýzach sa sledované vplyvy protikrízových opatrení klasifi-
kujú rôzne, členia sa na aktuálne a potenciálne, priame a nepriame alebo krátko-
dobé, strednodobé či dlhodobé.

19 Inšpirované zahraničnými postupmi, predovšetkým analýzou Gabriele Scham-
bach (2010).

20 Spracované na základe nasledovných materiálov: Opatrenia vlády SR na preko-
nanie dopadov globálnej finančnej krízy (6. 11. 2008), Aktualizácia opatrení vlády SR 
na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy vo vzťahu na prijaté Závery predsedníctva 
Európskej Rady z 12. 12. 2008 (17. 12. 2008), Správa o stave plnenia aktualizovaných 
opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy k 31. 12. 2008 (16. 1. 
2009), Návrh tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy (6. 2. 
2009), Správa o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej a hos-
podárskej krízy, I. štvrťrok 2009 (apríl 2009).

21 Skratky sú vysvetlené v poznámke na konci tabuľky.
22 Išlo o tieto príspevky: na podporu udržania zamestnanosti (počet uzatvorených 

dohôd v roku 2009 bol 278, počet podporených miest 38 197 – nie sú rodovo roz-
líšené), na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (dohodnuté pracovné miesta 
7 922, vytvorené pracovné miesta 6 559, umiestnení uchádzači 6 738 – z toho po-
diel žien 54,5 %), k mzde zamestnanca (počet uzatvorených dohôd 183, počet pod-
porených zamestnancov 156 – z toho podiel žien 50,6 %), na podporu samostatnej 
zárobkovej činnosti (dohodnuté pracovné miesta 3, vytvorené pracovné miesta 3, 

http://www.pluska.sk/ine/prilohy/kriza-tvrdo-dopadla-textilny-odevny-koziarsky-priemysel.html
http://www.pluska.sk/ine/prilohy/kriza-tvrdo-dopadla-textilny-odevny-koziarsky-priemysel.html
http://www.gender.gov.sk/
http://www.investujeme.sk/clanky/bankova-ombudsmanka-najcastejsie-pomaha-klientom-s-uvermi/
http://www.investujeme.sk/clanky/bankova-ombudsmanka-najcastejsie-pomaha-klientom-s-uvermi/
http://www.investujeme.sk/clanky/bankova-ombudsmanka-najcastejsie-pomaha-klientom-s-uvermi/
http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1217319
http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1217319
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obsadené pracovné miesta 3 – z toho obsadili ženy 2); na samostatnú zárobkovú čin-
nosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi (nevyužil 
nikto) (podľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2010, http://www.upsvar.
sk/statistiky/aktivne-opatrenia-tp-statistiky/aktivne-opatrenia-trhu-prace-2009.
html?page_id=1251). Ako vidieť, nové príspevky sa v roku 2009 veľmi nevyužívali, 
možno len tie, ktoré smerovali k podpore zamestnávateľov, žien sa týkala približne 
polovica príspevkov.

23 Zamestnanecká prémia je určená zamestnancom a zamestnankyniam, čo 
pracujú za mzdu blízku minimálnej mzde. Nárok vzniká vtedy, ak by sa po od-
rátaní všetkých odpočítateľných položiek zo základu dane neplatila žiadna daň. 
Ide o príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý funguje od roku 2009. Jej cieľom je 
dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti najmä dlhodobo nezamestnaných, ktorí  majú 
šancu nájsť si zamestnanie len s nízkym príjmom. Poskytuje sa vo výške 181,03 eur 
za rok a menej (za rok 2010 sa maximum zvýšilo na 157,04 eur). Zamestnaneckú 
prémiu za rok 2009 získalo 78 125 zamestnancov a zamestnankýň (predpoklad 
bol cca 180 000 poberajúcich).

24 Dostupné štatistické databázy neuvádzajú jednotlivé druhy priemyselnej výro-
by v triedení podľa pohlavia zamestnaných osôb, preto uvádzame príklad konkrét-
nej automobilky.

25 Ofsetový program je balík investícií do ekonomiky kompenzujúci veľké náku-
py pre potreby bezpečnostných zložiek (armáda a polícia).

26 Výbor zriadil minister hospodárstva SR 30. 10. 2008. V čase eskalácie krízy 
zasadal deväťkrát (do 20. 3. 2009), prijal dvadsaťjeden konkrétnych úloh a štrnásť 
návrhov opatrení, ktoré predkladal vláde SR. Týkali sa rekreačných poukážok, od-
vodov do II. piliera dôchodkového sporenia, nároku na neredukovaný predčasný 
dôchodok, predĺženie obdobia poberania dávky v nezamestnanosti a pod.

27 JEREMIE – Spoločné európske zdroje pre mikro a stredné podniky sú iniciatí-
vou GR Európskej komisie pre regionálnu politiku (DG Regio) skupiny EIB (Eu-
rópskeho investičného fondu a Európskej investičnej banky).

28 V čase prepuknutia krízy sa úroveň čerpania prostriedkov z programovacieho 
obdobia 2007 – 2013 pohybovalo v číslach pod 10 % (Správa o dopadoch..., 2009). 

29 Na nesúlad medzi prijatými opatreniami na podporu tvorby pracovných miest 
a rozložením pracovnej sily na trhu práce upozornila napríklad Linda Hirshman 
(2008), ale aj mnohé iné štúdie alebo správy (Smith, 2009; EK, 2009).

30 Hovorí o nich aj správa Výboru EK o rovnosti príležitostí žien a mužov. (EK, 
2009)

31 Zastúpenie bolo takéto: predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády 
a minister školstva SR Ján Mikolaj, minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík, 
minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, minister financií SR Ján Počiatek, 
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová, guvernér NBS Ivan 
Šramko, predseda Klubu 500 Vladimír Soták, prezident KOZ SR Miroslav Gazdík, 
prezident RÚZ Marián Jusko, prezident SBA Igor Vida, predseda ZMOS Michal 
Sýkora, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský, prezident Zväzu priemyslu Slo-
venska Jozef Uhrík a spoločný nominant opozície Vladimír Tvaroška. Niekedy sa 
na zasadnutí zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič.

32 Prieskum realizovali v auguste 2010 Zuzana Maďarová a Janka Debrecéniová 
v materských centrách v Detve, Hriňovej a Bratislave. Pozri aj materiál Z rozhovorov 
v materských centrách na s. 91 – 103 v tejto publikácii. 
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33 SR je k uplatňovaniu rodového hľadiska viazaná aj medzinárodnými záväzka-
mi (spomeňme OSN a CEDAW, Pekinskú akčnú platformu či Miléniové ciele, resp. 
Radu Európy), ktoré hovoria aj o „zohľadňovaní existujúcich rodových nerovností 
v makro- i mikroekonomických štruktúrach“ (Pekinská AP).
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Podobne ako mnohé iné ženy pocítila aj jedna z mojich priateliek 
na vlastnej koži dôsledky zle nastavených právnych a iných spo-
ločenských štruktúr. Hoci sa niekedy na prvý pohľad nejavia ako 
namierené proti ženám, fungujú v ich neprospech. Priateľka prišla 
o zamestnanie, keď sa jej zamestnávateľ dozvedel, že je tehotná. 
V dôsledku tohto protiprávneho diskriminačného prepustenia  
okrem iného prišla aj o sociálne poistenie – vrátane nemocenského 
poistenia, z ktorého sa počas materskej dovolenky vypláca mater-
ské. Strata nemocenského poistenia mala za následok aj to, že jej 
len o vlások unikol potrebný počet dní poistenia, ktoré boli nevy-
hnutné na to, aby mohla poberať rodičovský príspevok vo výške 
256 eur namiesto 164,22 eur, ktoré poberá v súčasnosti a ktoré už 
takmer rok predstavujú jej jediný príjem. Práve o výške tohto príj-
mu a o tom, akú autonómiu takýto príjem ženám (ne)garantuje, 
vypovedá aj jej výrok: „A ja som môjmu manželovi povedala: Nie, 
to nie je príspevok pre rodinu. To je príspevok pre muža.“

Aj keď pojmy ako „rodová rovnosť“, „zákaz diskriminácie“, „rov-
né zaobchádzanie“ či „rovnosť príležitostí“ sa v poslednom období 
stali v politickom diskurze nadužívanými, akty tvorcov a tvorkýň 
právnych predpisov z obdobia predchádzajúceho ekonomickú krí-
zu v roku 2008 a z obdobia prelínajúceho sa touto krízou (na účely 
tohto textu ohraničeného prvým polrokom 2010), ktoré by mohli 
v prípade správneho nastavenia tvoriť dobrý základ pre napĺňanie 
týchto konceptov v praxi, majú často charakter mechanizmov, kto-
ré v praxi autonómiu žien ešte väčšmi okliešťujú a ktoré sa poj-
mom ako rodová rovnosť, zákaz diskriminácie či rovnosť príleži-
tostí vlastne vysmievajú.

Vo svojom programovom vyhlásení z augusta 2006 vláda dekla-
rovala, že aktívnu podporu rodín považuje za „základnú povinnosť 
štátu, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej 
založenie“. (Programové..., 2006, s. 28) Deklarovala tiež, že prijme „rázne 
opatrenia na uplatňovanie programového a projektového prístu-
pu zameraného na posilnenie sociálnej inklúzie, na predchádzanie 
vylúčeniu z trhu práce a na podporu integrácie znevýhodnených 
skupín do zamestnania, najmä absolventov škôl, osôb so zdravot-
ným postihnutím, matiek s deťmi a osôb vo veku blízkom dôchod-
kovému veku“. (Tamže, s. 23) Osobitná pozornosť sa mala venovať 
„podpore príslušníkov rómskych marginalizovaných komunít, zní-
ženiu regionálnych rozdielov z hľadiska zamestnanosti, nezamest-
nanosti a produktivity práce“. (Tamže) V uvedenom smere mal byť 
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„posilnený aj rozsah a finančné zabezpečenie programov a projek-
tov“. (Tamže) Politika podpory zamestnanosti mala byť presadzova-
ná „s dôrazom na zabezpečenie princípov rovnosti príležitostí, pri 
dôslednom zabezpečovaní zákazu diskriminácie osôb na základe 
pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, 
národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie“. (Tamže, s. 24) Vo svojom programo-
vom vyhlásení vláda pritom pripomenula, že „pri realizovaní svojej 
politiky bude striktne dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádza-
nia s mužmi a ženami a realizovať kroky k eliminácii akýchkoľvek 
foriem diskriminácie“. (Tamže, s. 29)

Nasledujúci text sa zameriava na to, ako sa vláde premiéra Ro-
berta Fica, ktorá bola pri moci od júla 2006 do júla 2010, podarilo, 
resp. nepodarilo napĺňať tieto predsavzatia v oblasti legislatívnej 
regulácie niektorých aspektov finančného zabezpečenia raného 
rodičovstva a ako sa do nich premietal, resp. nepremietal kontext 
krízy. Pre analýzu sme si vybrali zákony, ktoré upravujú niektoré 
štátne sociálne dávky zamerané na podporu raného rodičovstva 
a ktoré boli prijaté alebo novelizované v čase krízy. Konkrétne ide 
o legislatívu, ktorá sa týka:

a)  rodičovského príspevku, 
b) príspevku na starostlivosť o dieťa, 
c)  príspevku pri narodení dieťaťa,
d) príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. 
Analyzované zákony majú neprehliadnuteľné rodové dimenzie. 

Hoci sú vo svojej explicitnej rovine zamerané na „rodiny“, „rodi-
čov“ či na „zabezpečenie potrieb detí“, ich poberateľkami – práve 
v dôsledku nastavenia rodových štruktúr spoločnosti – sú v praxi 
väčšinou ženy (a v prípade príspevku pri narodení dieťaťa a prí-
platku k tomuto príspevku sú ženy poberateľkami týchto dávok 
priamo zo zákona). Tieto zákony priamo súvisia s reprodukčnými 
právami žien a v kontexte svojho celkového nastavenia a v kombi-
nácii s ďalšími právnymi a inými spoločenskými mechanizmami 
– napríklad nastavením štruktúr trhu práce, sociálneho zabezpe-
čenia žien a mužov, systému sociálnych služieb, systému ochrany 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, politického a volebného 
systému a pod. – majú vplyv na dodržiavanie osobných, hospodár-
skych, sociálnych, občianskych i politickaých práv žien, a tým aj 
na ich celkovú situáciu v spoločnosti. Vybrané zákony tak ovplyv-
ňujú napríklad právo na osobnú autonómiu či ochranu súkrom-
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ného a rodinného života, právo žien na prácu, ich právo na odme-
nu za vykonanú prácu, na sociálne zabezpečenie v starobe, právo 
na ochranu zdravia, právo na účasť na správe vecí verejných v naj-
širšom zmysle alebo ich pasívne volebné právo. 

Napriek jasným rodovým dimenziám analyzovaných zákonov 
absentuje v dôvodových správach k nim, resp. ich novelám aká-
koľvek rodová optika. Táto absencia zašla tak ďaleko, že rodová 
rovnosť v týchto dôvodových správach nie je spomenutá ani len 
formálne. 

Hoci zákony, ktorým sa budeme podrobnejšie venovať v nasle-
dujúcich častiach tohto textu, resp. relevantné novely k nim boli 
prijaté v čase krízy, ani jedna z dôvodových správ nespomína krízu 
ako faktor, ktorý spoludeterminoval ich podobu, teda ako niečo, 
čoho prejavy mali byť prijatou legislatívou aspoň korigované. 

Aj kombinácia týchto dvoch faktorov – absencia rodovej optiky 
a absencia reflexie ekonomickej krízy ako niečoho, čo má okrem 
iných aj rodovo špecifické dôsledky a čo možno korigovať dobre 
nastavenou legislatívou – spôsobila, že zákony analyzované v tom-
to príspevku sú v mnohom diskriminačné voči ženám, pričom táto 
diskriminácia sa ešte posilňuje, ak sú u jednotlivých skupín žien 
kumulované viaceré znevýhodňujúce charakteristiky, napríklad 
rómska etnicita, zdravotné postihnutie či status matky-samoživi-
teľky. Tieto zákony v mnohom obmedzujú autonómiu žien. Le-
gislatíva k rodičovskému príspevku a k príspevku na starostlivosť 
o dieťa ženskú autonómiu okliešťuje napríklad v tom, že de facto 
núti ženy, aby počas prvých troch rokov dieťaťa zostali s týmto die-
ťaťom doma bez akéhokoľvek vlastného príjmu (ak opomenieme 
symbolický príjem z rodičovského príspevku) a často aj bez uspo-
kojivej perspektívy na jeho získanie v budúcnosti, v dôsledku čoho 
sa stávajú závislými od svojich životných partnerov. Neumožňuje 
ženám ani autonómne rozhodovanie sa o rodičovstve bez partnera 
a/alebo jeho prežitie v dôstojných podmienkach. Legislatíva týka-
júca sa príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa zas okliešťuje 
autonómiu žien napríklad v tom, že im odopiera možnosť voľby 
o spôsobe uplatňovania svojich reprodukčných práv počas teho-
tenstva, a tiež v tom, že opomína dôležité kontextuálne aspekty 
relevantné v prípade zraniteľných skupín žien – napríklad Rómok 
či matiek-samoživiteliek viacerých detí, čím ich de facto sekundár-
ne viktimizuje.

V nasledujúcej časti podrobnejšie opisujeme tri zákony upravu-
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júce inštitút rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť 
o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k tomuto prís-
pevku (analýza zohľadňuje právny stav k 30. júnu 2010). Po struč-
nom predstavení aktuálneho legislatívneho nastavenia načrtávame 
ich rodový a ľudskoprávny dosah. Aj keď táto analýza nie je a ani 
nemohla byť vyčerpávajúca – najmä vzhľadom na neexistenciu 
spoľahlivých dát, ktoré by zhromažďoval štát a z ktorých by sa pri 
tvorbe takejto analýzy dalo čerpať – veríme, že mnohé jej prvky bu-
dú môcť slúžiť ako odrazový mostík pre rodovo uvedomené a ro-
dovo kompetentné nastavovanie legislatívy a verejných politík. 

1  Z á ko n  o  r o d i čo v sko m  p r í sp e v k u  a  z á ko n 
o  p r í sp e v k u  n a  s t a r o s t l i v o s ť  o  d i e ť a

1.1  St r u č n ý  p r e h ľa d  s ú č a s n é h o  l e g i s l a t í v n e h o  n a s t av e n i a

Zákon o rodičovskom príspevku (zákon č. 571/2009 Z. z., účinný od 1. 1. 
2010)1 ustanovuje rodičovský príspevok ako štátnu sociálnu dáv-
ku2, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe – najčastejšie rodičovi 
alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov – počas riadnej starostlivosti o dieťa do troch 
rokov veku, resp. za určitých okolností o dieťa do šiestich rokov 
veku3. 

Jednou z podmienok na poskytnutie rodičovského príspevku je, 
že rodič alebo iná osoba, ktorá si rodičovský príspevok nárokuje, 
sa o dieťa „riadne stará“. „Riadna starostlivosť“ je v zákone vyme-
dzená ako „osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou 
osobou v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vý-
vinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, vý-
chova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa“4. 
Za určitých okolností sa požiadavka „riadnej starostlivosti“ pova-
žuje v zmysle zákona za splnenú aj vtedy, ak rodič alebo iná opráv-
nená osoba netrávi s dieťaťom, na ktoré príspevok poberá, všetok 
čas.5 Ide napríklad o situáciu, ak dieťa s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne ma-
terskú školu6, o situáciu, ak dieťa navštevuje najviac štyri hodiny 
denne materskú školu v prípade, ak osoba oprávnená na pobera-
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nie rodičovského príspevku má ťažké zdravotné postihnutie7 alebo 
o situáciu, ak „oprávnená osoba počas štúdia na strednej a vyso-
kej škole alebo počas vzdelávania pre trh práce zabezpečí starost-
livosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou 
osobou“8. Situácie, v ktorých rodič môže poberať rodičovský prís-
pevok aj za predpokladu, že dieťa je oficiálne v starostlivosti inej 
osoby než tohto rodiča (najčastejšie matky), sú teda veľmi reduko-
vané a za žiadnych okolností nezahŕňajú čas, keď poberateľka ale-
bo poberateľ realizujú platenú prácu (napríklad ani v prípadoch, 
ak poberateľka rodičovského príspevku je matka-samoživiteľka).

Úzkostlivá – a úspešná – snaha tvorcov a tvorkýň zákona o to, 
aby ženy počas poberania rodičovského príspevku nevykonáva-
li platenú prácu, je zrejmá z ustanovení zákona, ktoré možnosť 
poberania rodičovského príspevku podmieňujú zákazom výkonu 
akejkoľvek zárobkovej činnosti, aj keby sa ňou dosahoval len sym-
bolický príjem.9 Zárobková činnosť je pritom v zákone definovaná 
ako činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej 
činnosti (napríklad z pracovného pomeru, z dohody o vykonaní 
práce), z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (na-
príklad u živnostníčky) na Slovensku alebo v zahraničí. Za zárob-
kovú činnosť je považované aj poberanie náhrady príjmu pri do-
časnej práceneschopnosti, poberanie nemocenského i poberanie 
ošetrovného.10 Okrem toho nie je možné ani súbežné poberanie 
rodičovského príspevku a materského.11

Rodičovský príspevok sa poskytuje v dvoch výškach – 164,22 eur 
a 256 eur mesačne. Hoci vyplácanie štátnych sociálnych dávok sa 
v princípe neodvíja od zásluhového princípu, táto zásada sa pri po-
skytovaní rodičovského príspevku neuplatňuje. Príspevok vo výške 
256 eur sa totiž môže poskytnúť iba osobe, ktorej sa pred vznikom 
nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské, resp. ktorá bo-
la v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa aspoň 270 
dní nemocensky poistená.12 To v praxi predpokladá, že táto osoba 
bola zamestnaná, resp. že bola dobrovoľne nemocensky poistená 
(čo však predpokladá, že mala príjem, z ktorého sa mohla pois-
tiť). Príspevok v uvedenej výške sa však poskytuje len do dovŕšenia 
dvoch rokov veku dieťaťa.13 V ostatných prípadoch sa rodičovský 
príspevok poskytuje vo výške 164,22 eur, a to do troch rokov veku 
dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Ak sa o to isté dieťa riadne stará viac osôb, ktoré by v princípe 
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boli oprávnené na poberanie rodičovského príspevku (najčastej-
šie rodičia dieťaťa), nárok na rodičovský príspevok má len jedna 
z týchto osôb.14 Ak by sa teda obaja rodičia rozhodli zostať na ro-
dičovskej dovolenke, čo zákon v princípe nevylučuje, rodičovský 
príspevok môže poberať iba jeden z nich. Druhá oprávnená osoba 
by tak musela čerpať svoj nárok na rodičovské voľno bez nároku 
na akúkoľvek dávku, ktorú by dostávala od štátu. 

Ak je v rodine viac detí do troch, resp. za určitých okolností 
do šiestich rokov veku (najmä ak ide o dieťa/deti s dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom), vzniká len jeden nárok na rodi-
čovský príspevok a vždy len jednej oprávnenej osobe.15 Ak teda ži-
votní partneri majú dve alebo viac detí do troch rokov veku, môžu 
poberať iba jeden rodičovský príspevok v sume 164,22 eur, resp. 
ak splnia zákonné podmienky 256 eur. Platí to aj v prípade, ak by 
rodičovské voľno čerpali obaja naraz. 

Rodičovský príspevok sa vypláca za uplynulý mesiac a vyplácajú 
ho úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.16 

Počnúc 1. januárom 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 561/ 
2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa (s niektorými usta-
noveniami účinnými od 1. 1. 2010).17 V zmysle tohto zákona po-
skytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva na sta-
rostlivosť o dieťa do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku 
(ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) ro-
dičovi v čase, keď tento vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje 
na strednej či vysokej škole.18 Oprávnenou osobou na uplatnenie 
nároku na tento príspevok je rodič, ktorému sa bezprostredne pred 
uplatnením tohto nároku vyplácal rodičovský príspevok.19 To v zá-
sade znamená, že ak žena po skončení materskej dovolenky alebo 
ešte pred jej skončením nenastúpila aspoň na symbolickú dobu aj 
na rodičovskú dovolenku, počas ktorej by poberala iba rodičovský 
príspevok20, ale začala hneď vykonávať zárobkovú činnosť, zo zá-
kona jej za žiadnych okolností nemôže vzniknúť nárok na príspe-
vok na starostlivosť o dieťa. 

Starostlivosť o dieťa pritom môže prebrať špeciálne zariadenie 
(zriadené napríklad podľa školského zákona alebo zákona o sociál-
nych službách) alebo iná právnická osoba (napríklad nezisková or-
ganizácia alebo občianske združenie), ako aj fyzická osoba, ktorá 
poskytuje starostlivosť podľa osobitného predpisu (na živnosť).21 
Ak starostlivosť poskytujú takéto inštitúcie, resp. osoby, výška prís-
pevku sa poskytuje (mesačne) v sume preukázaných výdavkov, ma-
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ximálne však do výšky nižšej sadzby rodičovského príspevku (t. j. 
164, 22 eur).22 

Starostlivosť o dieťa môže v zmysle zákona o príspevku na sta-
rostlivosť o dieťa zabezpečovať aj fyzická osoba bez živnosti (na-
príklad príbuzná osoba) alebo samotný rodič, ktorý vykonáva 
zárobkovú činnosť.23 V takýchto prípadoch je však výška tohto 
príspevku iba 25 % zo sumy, ktorú by dostával rodič, ak by poberal 
rodičovský príspevok (t. j. 25 % zo sumy 164, 22 eur, čo v súčasnosti 
predstavuje sumu 41, 10 eur).24 

Na rozdiel od rodičovského príspevku sa príspevok na starost-
livosť o dieťa vypláca na každé dieťa do troch, resp. šiestich ro-
kov veku (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).25 Príspe-
vok na starostlivosť o dieťa však nie je možné poberať na dieťa, pri 
starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské.26 Nárok na príspevok 
na starostlivosť o dieťa, ktorú poskytuje iná osoba ako rodič, ne-
vzniká ani vtedy, ak sa oprávnenej osobe (najčastejšie matke, resp. 
otcovi) vypláca materské po viac ako šiestich týždňoch od narode-
nia ďalšieho dieťaťa.27 To znamená, že ak sa rodičom narodilo dru-
hé alebo tretie dieťa a matka alebo otec v súvislosti so starostlivos-
ťou oň poberajú materské po uplynutí šiestich týždňov od narode-
nia tohto dieťaťa, na staršie deti už nie je možné poberať príspevok 
na starostlivosť, ani keby bola inou osobou reálne poskytovaná (to 
však neplatí o prvých šiestich týždňoch po pôrode). 

1. 2  Ro d o v é  a  ľu d sko p r á v n e  i mp l i k á c i e

Osobná starostlivosť o deti je na Slovensku predovšetkým domé-
nou žien. Hoci o tejto skutočnosti nemáme dostatočne komplexné 
a kvalitné výskumy, ktoré by štát a jeho inštitúcie realizovali v rám-
ci svojich medzinárodných a ústavných záväzkov v oblasti ľuds-
kých práv žien, už zo zbežného pohľadu na každodennú realitu 
je zrejmé, že aj starostlivosť o deti v najútlejšom veku má výrazné 
rodové koordináty. Nepriamo to pripúšťa – hoci s iným úmyslom 
než poukázať na nerovnocennú deľbu práce medzi ženami a muž-
mi pri starostlivosti o deti – aj dôvodová správa k predstavenému 
zákonu o rodičovskom príspevku, keď hneď vo svojom úvode 
konštatuje, že „[o]sobná starostlivosť rodičov, predovšetkým matky 

o dieťa do troch rokov veku, patrí u nás k dlhodobo preferovanej 
forme starostlivosti, ktorá má svoje historické pozadie a ktorá zá-
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roveň napĺňa potreby detí v útlom veku“ (s. 18; zvýr. autorka). Hoci 
o historickom pozadí opisovaného fenoménu, teda výrazne preva-
žujúcej miery, v ktorej ženy-matky poskytovali a poskytujú osobnú 
starostlivosť o deti do troch rokoch veku niet pochýb, polemizo-
vať by sa dalo o tom, či ide o „preferovanú“ formu starostlivosti, 
a ak áno, tak kým. Zo spôsobu, akým sú nastavené mechanizmy 
poskytovania štátnych sociálnych dávok podľa zákona o rodičov-
skom príspevku a zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, by 
sa dalo s veľkou mierou pravdepodobnosti dedukovať, že záujem 
na zachovaní tohto historického rudimentu – aj keď stále dobre 
živeného – má najmä a predovšetkým štát. Nič na tom nemení ani 
skutočnosť, že oba zákony, ako aj dôvodové správy k nim, sú kon-
štruované s výraznou dávkou rodovej nekompetencie – teda bez ve-
rejnej a oficiálnej reflexie skutočnosti, že na Slovensku sú to najmä 
ženy, kto v prevažujúcej miere vykonáva prácu spočívajúcu v sta-
rostlivosti o deti útleho (ale aj vyššieho) veku – napríklad preto, 
že zarábajú oveľa menej ako muži, a preto voľba, kto po narodení 
dieťaťa bude osobne zabezpečovať rutinnú starostlivosť oň, padá 
väčšinou na ne. To, že štát túto skutočnosť nechce vidieť, nakoniec 
vyplýva aj z toho, že jeho orgány reprezentované v tomto prípade 
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, nezhromažďujú údaje nap-
ríklad o tom, koľko percent z poberateliek a poberateľov rodičov-
ského príspevku predstavujú ženy a koľko muži (a teda nepriamo 
aj údaje o tom, koľko žien a koľko mužov je na rodičovskej „do-
volenke“), hoci ide o dáta, ktoré majú tieto úrady bezprostredne 
k dispozícii a ktoré sa dajú zhromažďovať veľmi ľahko (pozri odpo-
veď na žiadosť o informáciu adresovanú Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny 
dňa 2. 11. 2010).

Celý mechanizmus poskytovania rodičovských príspevkov, 
a v spojení s nimi aj príspevkov na starostlivosť o dieťa, tlačí „ro-
dičov“ (v prevažnej väčšine prípadov však matky) do toho, aby po-
skytovali výlučne osobnú starostlivosť o dieťa bez toho, aby popri 
tom vykonávali zárobkovú činnosť – keďže akákoľvek zárobková 
činnosť by pri dosahovaní akéhokoľvek, aj veľmi symbolického 
príjmu, pre poberateľku rodičovského príspevku znamenala jeho 
stratu. Ak sa ženy na rodičovskej dovolenke rozhodnú pracovať, 
teoreticky síce môžu poberať príspevok na starostlivosť o dieťa až 
do výšky 164,22 eur (čo je výška rovnajúca sa rodičovskému prís-
pevku v jeho nižšej sadzbe) – avšak práve táto výška, ak by starost-
livosť bola poskytovaná zariadením na to určeným alebo osobou, 
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ktorá ju vykonáva ako zárobkovú činnosť (v opačnom prípade je 
totiž možné poberať príspevok na starostlivosť o dieťa iba v sume 
41,10 eur), je vo väčšine prípadov takto poskytovanej starostlivosti 
nepostačujúca na jej finančné vykrytie. Ak teda zoberieme do úva-
hy skutočnosť, že táto starostlivosť by musela byť „dotovaná“ aj 
z príjmu z platenej práce, potom (najmä v prípade žien s nižšími 
príjmami, ktorých je opäť štatisticky oveľa viac než mužov) by bolo 
pre mnohé ženy nevýhodné, resp. aj stratové ísť do platenej práce 
a starostlivosť o svoje dieťa zveriť tretej, často cudzej osobe namies-
to osobného výkonu tejto starostlivosti spojenej s poberaním rodi-
čovského príspevku.

Mechanizmus nastolený zákonom vedie ženy k tomu, aby sa až 
do troch rokov veku dieťaťa, alebo detí, ak ich majú po sebe viac, 
starali o toto dieťa alebo deti bez toho, aby popri tom vykonáva-
li platenú prácu. Tým strácajú svoje pracovné a sociálne zručnosti 
a aj v dlhodobom horizonte zhoršujú svoju situáciu na trhu práce. 
Zároveň sa dostávajú do čoraz väčšej ekonomickej a sociálnej závis-
losti od svojich partnerov. Štát takýmto nastavením jednoducho 
a zo svojho pohľadu celkom bezpečne udržiava a posilňuje histo-
rický heterosexuálny a patriarchálny model muža-živiteľa a závislej 
a neautonómnej ženy-zabezpečovateľky a ochrankyne rodinného 
krbu. Tento model sa symbolicky, ale aj fakticky, posilňuje tým, že 
neumožňuje ženám, ktoré by sa chceli dobrovoľne rozhodnúť pre 
rodičovstvo bez partnera, alebo ktoré sú k rodičovstvu bez partne-
ra donútené okolnosťami, fungovať v takomto rodinnom modeli 
dôstojne a nezávisle. 

Úvahy o patriarchálnom nastavení legislatívy týkajúcej sa pod-
pory starostlivosti o deti v najútlejšom veku a o jej nastavení v ab-
solútny neprospech konceptu rodovej rovnosti potvrdzuje aj fakt, 
že zákon o rodičovskom príspevku v spojení so zákonom o prís-
pevku na starostlivosť o dieťa je nastavený v neprospech riešení 
spočívajúcich v rovnocennej deľbe pracovných a rodičovských zod-
povedností oboma rodičmi – t. j. že by obaja vykonávali platenú 
prácu (aj keď na kratší úväzok) a zároveň sa striedali pri starost-
livosti o dieťa s prípadným využitím pomoci príbuznej alebo inej 
blízkej osoby. V takýchto prípadoch by totiž rodičia stratili nárok 
na rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa by 
mohol dosiahnuť len 41,10 eur. Ak by sa na starostlivosti o dieťa 
podieľala aj iná blízka osoba, príspevok na starostlivosť o dieťa by 
síce teoreticky mohol dosahovať výšku 164,22 eur, ale len za pred-
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pokladu, že osoba poskytujúca starostlivosť by túto prácu vykoná-
vala na živnosť. To je spojené s množstvom administratívnych ba-
riér (napríklad potreba administrovať živnosť, viesť si účtovníctvo), 
ktoré v spojení s nutnosťou odvádzať z takto získaných príjmov 
dane, prípadne aj odvody (a teda veľkú časť získaných príjmov 
vracať naspäť štátu) spôsobujú, že takto poskytovaný príspevok je 
v uvedenom kontexte prakticky nepoberateľný. Celý zákonný me-
chanizmus teda jasne smeruje k tomu, aby starostlivosť o deti zo-
stala neplatenou prácou žien – najčastejšie matiek a v niektorých 
prípadoch starých matiek. Inak nemožno vysvetliť ani skutočnosť, 
prečo sa vlastne príspevky na starostlivosť o deti poskytované štá-
tom – navyše v zásade poberateľné v rovnakej výške – diverzifiku-
jú na dva zdroje, resp. osobitné legislatívne koncepty – rodičovský 
príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa. Použitie príspevku 
na starostlivosť o dieťa je pritom spojené s takým množstvom ba-
riér, že jeho poberanie je pre rodičov, resp. matky, nerealizovateľné. 

Z rodového hľadiska je veľmi zaujímavá aj samotná výška rodi-
čovského príspevku, ktorú zo zákona možno poberať. Ani jedna 
z možných sadzieb – 164,22 eur alebo 256 eur – totiž nedosahuje 
ani výšku zákonom stanovenej minimálnej mzdy. Už táto skutoč-
nosť vysiela signál o hodnote, ktorú štát pripisuje práci žien stara-
júcich sa o deti (osobitne v takom kontexte, v ktorom poskytovaná 
suma nezávisí od množstva detí do troch, resp. šiestich rokov ve-
ku, o ktoré sa žena počas rodičovského voľna stará – v porovnaní 
s príspevkom na starostlivosť o dieťa poskytovanú inštitúciami ale-
bo osobou, ktorá túto starostlivosť poskytuje ako samostatnú zá-
robkovú činnosť, kde sa zákonom stanovený príspevok poskytuje 
na každé dieťa do troch rokov osobitne). Ešte jasnejšie rodové kon-
túry má táto výška zákonom stanoveného rodičovského príspevku 
vtedy, ak ju porovnáme napríklad so štedrým sociálnym zabezpe-
čením, ktoré štát poskytuje vojakom, policajtom, colníkom a iným 
„mužom vo svojich službách“.

Legislatívne nastavenie rodičovského príspevku však vykazuje 
aj mnohé ďalšie rodové implikácie, ktoré majú výraznú systémovú 
rovinu. Jednou z nich je napríklad otázka, či takto nastavená výška 
môže za existencie súčasných rodových a iných sociálnych a eko-
nomických štruktúr prispieť k motivácii mužov, aby sa vo výraznej-
šej miere podieľali na priamej osobnej starostlivosti o deti.

Z rodového hľadiska je neodškriepiteľne zaujímavá – a viac než 
kontroverzná – aj zásluhovosť, ktorá sa prejavuje pri dvojstupňo-
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vosti rodičovského príspevku (výška príspevku závislá od toho, či si 
osoba poberajúca tento príspevok aspoň 270 dní pred narodením 
dieťaťa platila nemocenské poistenie, t. j. de facto či bola zamest-
naná). Tento princíp sa môže na prvý pohľad javiť ako spravodlivý 
– osoby, ktoré prispievajú do systému, majú právo z neho aj viac 
čerpať –, a môže byť z rodového hľadiska v teoretickej rovine aspoň 
čiastočne obhájiteľný v tom, že takto nastavený systém môže moti-
vovať ženy k tomu, aby predtým, než sa rozhodnú pre rodičovstvo, 
aspoň nejaký čas pôsobili na trhu práce a etablovali sa na ňom28, 
a tým zvýšili svoje krátkodobé aj dlhodobé šance na uspokojivej-
šiu realizáciu svojich hospodárskych a sociálnych práv. Na druhej 
strane je však tento koncept v mnohom neobhájiteľný a nabúrava 
vieru v to, že môže byť rodovo spravodlivý. Prvým z argumentov 
potvrdzujúcich tézu o rodovej nespravodlivosti takéhoto nastave-
nia je, že to, čím osoby solidárne prispeli do spoločného systému, 
si vyčerpali alebo mohli vyčerpať ešte pred poberaním rodičovské-
ho príspevku, a to vo forme materského, pre ktoré je – s istými ob-
medzeniami29 – charakteristický práve zásluhový princíp. Rodičov-
ský príspevok by mal následne, po skončení nároku na materské 
(ale v zásade aj v prípadoch, keď nárok na materské nevznikne), 
aspoň čiastočne vykrývať prácu, ktorá spočíva v starostlivosti o die-
ťa alebo deti a ktorá je rovnaká u všetkých osôb poskytujúcich túto 
starostlivosť, teda v praxi zväčša žien, bez ohľadu na to, či starajú-
ca sa osoba prispievala do spoločného systému alebo nie (zvlášť, ak 
rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, a tie v princípe 
nie sú postavené na prvku zásluhovosti). Navyše, odstupňovanie 
výšky rodičovského príspevku podľa zásluhového princípu – nech 
by bolo v teórii z rodového hľadiska akokoľvek akceptovateľné – 
môže vychádzať z logiky, ktorá sa po svojom premietnutí do praxe 
môže ukázať ako mylná. Táto logika je totiž postavená na premise, 
že kto chce, môže pracovať, a teda prispievať do systému sociál-
neho poistenia. Zákon však do svojej výslednej podoby nepremie-
ta ďalšie súvislosti tejto premisy – a síce, že mnohé ženy, väčšinou 
tie, ktoré pochádzajú zo zraniteľných skupín a u ktorých sa okrem 
pohlavia a rodu kumulujú aj ďalšie znevýhodňujúce charakteris-
tiky – napríklad etnicita, zdravotné postihnutie, regionálny, resp. 
rurálny pôvod, vek a pod. –, môžu mať vážny problém zamestnať 
sa. Odstupňovanie výšky rodičovského príspevku dĺžkou doby pla-
tenia nemocenského poistenia ich teda môže sekundárne viktimi-
zovať a v každom prípade v sebe nesie prvky viacnásobnej diskri-
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minácie žien. Toto tvrdenie dokazujú aj ďalšie kontextové aspekty, 
ktoré sa pri nastavovaní legislatívy formou odstupňovania výšky 
rodičovského príspevku úplne ignorovali. Jedným z nich je naprík-
lad neuspokojivá ochrana reprodukčných práv, ktorá spočíva v ne-
dostatočnom zabezpečení prístupu žien k antikoncepcii či iným 
službám sexuálneho a reprodukčného zdravia (napríklad interrup-
ciám) v praxi. 

2   Z á ko n  o  p r í sp e v k u  p r i  n a r o d e n í  d i e ť a ť a , 
o  p r í sp e v k u  r o d i čo m ,  k t o r ý m  s a  s ú č a s n e  n a r o d i l i 
t r i  d e t i  a l e b o  v i a c  d e t í  a l e b o  k t o r ý m  s a  v  p r i e b e h u 
d v o c h  r o ko v  o p a ko v a n e  n a r o d i l i  d v oj č a t á 

2 .1  St r u č n ý  p r e h ľa d  s ú č a s n é h o  l e g i s l a t í v n e h o  n a s t av e n i a

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o prís-
pevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí 
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvoj-
čatá (ďalej len „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa“) upravuje 
o. i. jednorazové štátne sociálne dávky, ktorými štát prispieva ro-
dičom na náklady spojené s narodením detí. Týmito dávkami sú 
príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narode-
ní dieťaťa.30

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka (t. j. štát 
ju vypláca každej osobe, ktorá splní zákonom stanovené podmien-
ky, neberúc do úvahy zásluhovosť), ktorou „štát prispieva na po-
krytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb 
novorodenca“.31 Oprávnenie na tento príspevok vzniká v zásade 
pri narodení každého dieťaťa (tzn. nielen pri narodení prvých 
troch detí, ako je to v prípade príplatku k príspevku pri narodení 
dieťaťa – pozri ďalej v texte) – vrátane prípadov, ak sa súčasne na-
rodí viac detí. Príspevok vo výške 151,37 eur33 sa vypláca matke34, 
za výnimočných okolností otcovi35. Príspevok môže byť vyplatený 
aj osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu ale-
bo príslušného orgánu.36 Nárok na vyplatenie príspevku však že-
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na stráca, ak bez súhlasu ošetrujúceho lekára alebo lekárky opustí 
po pôrode zdravotnícke zariadenie bez dieťaťa.37

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 678,49 
eur38 je určený na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so za-
bezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa však, na roz-
diel od príspevku pri narodení dieťaťa, musí dožiť aspoň 28 dní.39 
Bol zavedený novelou zákona v roku 200640 (s účinnosťou od 1. 1. 
2007) a pôvodne vyplácaný v sume 11 000 Sk41 ako dávka pri naro-
dení prvého dieťaťa. Novelou zákona účinnou od 1. januára 200942 
sa vyplácanie rozšírilo aj na druhé a tretie dieťa43 (pričom ak sa pri 
prvom, druhom alebo treťom pôrode narodí viac detí, vzniká ná-
rok na každé dieťa narodené z týchto pôrodov, ak sa dožilo aspoň 
28 dní44). Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, podobne ako 
pri samotnom príspevku pri narodení dieťaťa, poberá väčšinou 
matka45 a otec len za výnimočných okolností46. Príplatok k prís-
pevku však na rozdiel od samotného príspevku nemôže poberať 
osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov.47 

Podobne ako pri príspevku pri narodení dieťaťa, ani nárok 
na príplatok k príspevku nevzniká matke, ktorá bez súhlasu ošet-
rujúceho lekára alebo lekárky opustila po pôrode zdravotnícke za-
riadenie bez dieťaťa48. Nevzniká ani maloletej matke, ktorá nemá 
priznané rodičovské práva a povinnosti49, a takisto ani žene, ktorá 
počnúc štvrtým mesiacom tehotenstva až do pôrodu neabsolvo-
vala každý mesiac preventívne gynekologické prehliadky50. Nárok 
nevzniká ani pri narodení druhého a tretieho dieťaťa v prípade, že 
niektoré z predchádzajúcich detí malo rozhodnutím súdu nariade-
nú ústavnú starostlivosť alebo uloženú ochrannú výchovu51, bolo 
zverené do opatery inej fyzickej osoby ako rodiča alebo do pestún-
skej starostlivosti52, alebo bolo osvojené53. 

Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k tomuto príspev-
ku vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.54 Zdravotnícke 
zariadenia a ďalšie právnické a fyzické osoby sú povinné s týmito 
úradmi spolupracovať a bezplatne im poskytovať informácie súvi-
siace so vznikom nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a prí-
platok k tomuto príspevku.55 
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2 . 2  Ro d o v é  a  ľu d sko p r á v n e  i mp l i k á c i e

Opísaná legislatíva, najmä však legislatíva o príplatku k príspevku 
na starostlivosť o dieťa, je veľmi kontroverzná a na viacerých mies-
tach porušuje základné ľudskoprávne princípy. Napriek tomu, že 
najmä príplatok k príspevku je vítaným zdrojom pre ženy, resp. ro-
diny, ktorým sa narodí dieťa, ide o dávku, ktorá sa v kontexte ďal-
ších dávok súvisiacich s rodičovstvom javí ako nesystémová. Jeho 
výška je napríklad absolútne disproporčná v porovnaní s výškou 
prídavku na dieťa, ktorý sa vypláca každý mesiac a predstavuje iba 
21,99 eur. Nesystémovosť posilňuje aj podmienka, že dieťa, na kto-
ré sa príplatok k príspevku vypláca, sa musí dožiť najmenej 28 dní 
– čo vytvára otázniky okolo efektívneho načasovania poskytnutia 
príplatku k príspevku. Najakútnejšie a najnákladnejšie potreby 
dieťaťa musia byť pokryté už pri jeho narodení alebo bezprostred-
ne po ňom bez ohľadu na to, či sa dieťa uvedených 28 dní doži-
je alebo nie. Navyše má táto podmienka rasistický podtón, keďže 
podľa neoficiálnych dát majú rómski novorodenci niekoľkonásob-
ne vyššiu úmrtnosť než nerómski.

Závažným nedostatkom uvedenej legislatívy je aj požiadavka 
na každomesačné absolvovanie gynekologických prehliadok. Prob-
lematická je tak vo vzťahu k ženám, ako aj vo vzťahu k deťom. Vo 
vzťahu k ženám je problematická preto, že medikalizuje tehoten-
stvo a odopiera ženám možnosť voľby, či sa budú svojím tehoten-
stvom zaoberať aj z medicínskeho hľadiska. Nedáva im napríklad 
možnosť zvoliť si na priebežnú prevenciu a konzultácie osobu 
z iného než striktne medicínskeho prostredia. Táto požiadavka 
tiež porušuje právo žien na odmietnutie zdravotnej starostlivosti, 
resp. na jej nevyhľadávanie. Zároveň je problematická aj z dôvodu 
faktického porušovania práva žien na dôvernosť pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, pretože zdravotnícke zariadenia majú po-
vinnosť úradom práce (a teda vlastne štátu) poskytovať informá-
cie o svojich klientkach na účely vyplácania príspevku a príplatku 
k príspevku pri narodení dieťaťa.

Samotná požiadavka na pravidelné návštevy gynekológa alebo 
gynekologičky je však z rodového a ľudskoprávneho hľadiska ne-
akceptovateľná aj z ďalších dôvodov. Môže byť totiž ťažšie splni-
teľná alebo nesplniteľná, a preto diskriminačná, pre viaceré skupi-
ny žien – napríklad rómske ženy, ktoré často z objektívnych príčin 
prameniacich z ich diskriminácie nemusia mať dôveru v gynekoló-
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gov; ženy, ktoré sa samy starajú o deti a počas prípadnej prehliadky 
ich nemajú kde nechať; ženy z vidieka a ženy zo sociálne slabých 
prostredí, ktoré nemusia mať finančné prostriedky na dopravu 
do zdravotníckeho zariadenia.

Voči deťom je táto požiadavka diskriminačná preto, lebo ak že-
na nesplní napríklad podmienku pravidelných gynekologických 
prehliadok, po pôrode je sankcionované aj jej dieťa, na potreby 
ktorého je príplatok k príspevku primárne určený.

Okrem požiadavky na dvadsaťosemdňové dožitie dieťaťa a pra-
videlné návštevy gynekologických prehliadok má táto legislatíva aj 
ďalšie, voľným okom viditeľné rasistické prvky. Ide o podmieňova-
nie vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k tomuto 
príspevku neopustením zdravotníckeho zariadenia po pôrode bez 
dieťaťa (čo sa v podstate stáva najmä v prípade rómskych žien, oso-
bitne žien zo segregovaných komunít, pretože nemocnice sú pre 
ne cudzím, stresujúcim a často diskriminujúcim prostredím, v kto-
rom sa k nim personál správa neprimerane; nemá sa im kto do-
ma postarať o ďalšie deti a pod.56), ale aj o nemožnosť vyplatenia 
príplatku k príspevku ženám, ktorých predchádzajúce dieťa alebo 
deti boli zverené do starostlivosti inej osoby alebo dané na adopciu 
(tiež ide vo vyššej miere o rómske ženy). Tu sa navyše takisto vyná-
ra otázka, prečo na tieto okolnosti majú doplácať deti, pre ktoré je 
príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa určený.

Legislatíva je diskriminačná aj preto, lebo neumožňuje vyplácať 
príplatok k príspevku osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starost-
livosti, hoci takéto dieťa má rovnaké potreby ako dieťa, ktorému 
poskytuje starostlivosť biologický rodič. Okrem nevysvetliteľného 
biologizovania rodičovstva sa tu tiež otvára otázka prípadného 
rasizmu – nakoľko podľa neoficiálne dostupných dát sú to opäť 
rómske deti, ktoré sú zverované do starostlivosti iných osôb než 
rodičov alebo dávané na adopciu vo vyššej miere než deti nerómske 
– aj keď štát ani o tejto skutočnosti, v rozpore so svojimi ústavný-
mi a medzinárodnými záväzkami, nezhromažďuje potrebné dáta 
a ani nepodporuje ich zhromažďovanie inými subjektmi. Aj z toh-
to dôvodu je teda otázka, aké skutočné pohnútky viedli vládu SR 
a neskôr Národnú radu SR pri schvaľovaní legislatívy, ktorou si 
štát predsavzal priplácať na zvýšené výdavky spojené so zabezpe-
čením nevyhnutných potrieb dieťaťa krátko po jeho narodení, viac 
než legitímna.
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Poznámky

1 Tento zákon bol po uzávierke na sfinalizovanie tohto textu (október 2010) nove-
lizovaný, konkrétne novelou zákona prijatou Národnou radou Slovenskej republiky 
dňa 2. decembra 2010 (v čase doplnenia tejto poznámky ešte nebolo známe číslo 
predmetnej novely). V porovnaní s legislatívnou úpravou analyzovanou v tejto pub-
likácii priniesla novela z 2. decembra 2010 niekoľko podstatných zmien, napríklad 
upustila od požiadavky osobnej starostlivosti o dieťa ako podmienky na poberanie 
rodičovského príspevku a tiež od zákazu výkonu zárobkovej činnosti počas pobe-
rania rodičovského príspevku. Touto novelou sa tiež zjednotila sadzba rodičovské-
ho príspevku na 190,10 eur, v porovnaní s dvojitou sadzbou zakotvenou v zákone 
o rodičovskom príspevku v pôvodnom znení (t. j. 164,22 eur a 256 eur, v závislosti 
od toho, či oprávnená osoba bola v posledných dvoch rokoch pred narodením die-
ťaťa nemocensky poistená najmenej 270 dní). Pre časť poberateliek a poberateľov 
(tie a tí, u ktorých by vznikol nárok na rodičovský príspevok vo výške 256 eur), teda 
táto zmena predstavuje zníženie sumy ich rodičovského príspevku. Uvedená legisla-
tívna zmena bola prijatá bez adekvátnej verejnej a odbornej diskusie.   

2 Pozri § 1 ods. 2 zákona. Skutočnosť, že ide o štátnu sociálnu dávku, okrem iné-
ho znamená, že jej výplata nie je podmienená zásluhovým princípom (napríklad 
množstvom prostriedkov, ktorými potenciálne adresátky alebo adresáti prispeli 
do systému sociálneho poistenia), ale že na jeho vyplatenie má po splnení zákon-
ných podmienok nárok každá osoba, ktorá sa ocitne v životnej situácii charakteri-
zovanej zákonom (t. j. rodičovstvo alebo iný právny vzťah k dieťaťu do troch, resp. 
šiestich rokov veku).

3 Rodičovský príspevok sa poskytuje na starostlivosť o dieťa do šiestich rokov vte-
dy, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo ak ide o die-
ťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov – najdlhšie však tri 
roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti (§ 3 
ods. 2 písm. b) a c) zákona o rodičovskom príspevku). 

4 Pozri § 3 ods. 3 zákona o rodičovskom príspevku; zvýr. autorka. 
5 Bližšie pozri § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku. 
6 Pozri § 3 ods. 4 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku. 
7 Takáto osoba však musí byť osamelou osobou, ktorá je slobodná, rozvedená 

alebo ovdovená, resp. ťažké zdravotné postihnutie musia mať obaja rodičia. V prí-
pade, že rodič s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý chce poberať rodičovský 
príspevok, nie je osamelou osobou, alebo ak má ťažké zdravotné postihnutie iba 
jeden z rodičov, dieťa nemôže navštevovať materskú školu alebo iné podobné za-
riadenie bez toho, že by matka alebo iná oprávnená osoba nárok na rodičovský 
príspevok stratila – a to ani vtedy, keď de facto zabezpečuje všetku starostlivosť 
o dieťa. 

8 § 3 ods. 4. písm. d) zákona o rodičovskom príspevku. Hoci v zákone ako celku 
sa nevyskytuje explicitná formulácia, ktorá by nabúravala koncept jeho formálnej 
rodovej neutrality, v kontexte spoločenskej reality – teda v kontexte skutočnosti, 
že poberateľkami rodičovského príspevku a zároveň poskytovateľkami prevaž-
nej miery starostlivosti o deti sú na Slovensku v drvivej väčšine prípadov ženy – 
je nápadná patriarchálnosť tejto formulácie a jej východiskovej konštrukcie („ak 
oprávnená osoba … zabezpečí starostlivosť inou oprávnenou osobou“). Navonok 
neutrálne formulovaný zákon nám teda hovorí, že ak sa ženy-matky počas svojho 



Š t á t n e  s o c i á l n e  d á v k y  „ n a  p o d p o r u  r o d i n y “         87

rodičovského voľna chcú aspoň vzdelávať, majú „si“ starostlivosť o dieťa v týchto 
výnimočných prípadoch „zabezpečiť“ napríklad jeho otcom. 

9 Pozri § 3 ods. 1 písm. c) zákona o rodičovskom príspevku. 
10 Pozri § 3 ods. 5 zákona o rodičovskom príspevku. 
11 Pozri § 3 ods. 9 písm. a) zákona o rodičovskom príspevku. 
12 Pozri § 4 ods. 1 a 2 zákona o rodičovskom príspevku. 
13 Pozri § 4 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku. 
14 Pozri § 3 ods. 6 zákona o rodičovskom príspevku. 
15 Pozri § 3 ods. 7 zákona o rodičovskom príspevku. 
16 Pozri § 5 ods. 1 a 3 zákona o rodičovskom príspevku. 
17 Tento zákon bol po uzávierke na sfinalizovanie tohto textu (október 2010) 

novelizovaný, konkrétne novelou zákona prijatou Národnou radou Slovenskej re-
publiky dňa 2. decembra 2010 (v čase doplnenia tejto poznámky ešte nebolo zná-
me číslo predmetnej novely). V porovnaní s legislatívnou úpravou analyzovanou 
v tejto publikácii priniesla novela z 2. decembra 2010 zmenu vo výške maximálnej 
sumy príspevku na starostlivosť o dieťa, a to zo 164,22 eur na 230 eur. Hoci pôvod-
ný vládny návrh tejto novely počítal so sumou 300 eur, na základe pozmeňujúce-
ho návrhu poslanca Štefana Kužmu z klubu SDKÚ-DS bola táto suma s takmer 
bezvýhradnou podporou poslancov a poslankýň vládnej koalície znížená na uve-
dených 230 eur. 

18 Pozri § 1 ods. 2 a § 2 ods. 1 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 
19 Pozri § 3 ods. 5 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 
20 Materská dovolenka sa v zmysle zákona poskytuje „v súvislosti s pôrodom 

a so starostlivosťou o narodené dieťa“ v trvaní 28 týždňov (resp. 37 týždňov, ak 
žena porodila dve alebo viac detí alebo ak ide o ženu žijúcu bez partnera) a začí-
na sa spravidla 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Rodičovská dovolen-
ka v trvaní do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa potom v zmysle zákona slúži 
„na prehĺbenie starostlivosti o dieťa“. Ak bola žena pred nástupom na materskú 
dovolenku dostatočne dlho nemocensky poistená (najmenej 270 dní v posledných 
dvoch rokoch pred narodením dieťaťa), poberá počas nej tzv. materské (ako dávku 
sociálneho poistenia). Po jej skončení môže až do skončenia rodičovskej dovolen-
ky, resp. do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, poberať rodičovský príspevok. Ak 
nebola nemocensky poistená dostatočný počet dní pred pôrodom, môže poberať 
rodičovský príspevok už od pôrodu. 

21 Pozri § 2 ods. 3 písm. a) – c) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.  
22 Pozri § 5 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.
23 Pozri § 2 ods. 3 písm. a) – c) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.
24 Pozri § 5 ods. 1 písm. b) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.
25 Pozri § 3 ods. 3 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.
26 Pozri § 4 ods. 5 písm. a) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 
27 Pozri § 4 ods. 4 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 
28 Vláda však vo svojej dôvodovej správe k zákonu o rodičovskom príspevku taký-

to argument nepoužívala. 
29 Jedným z týchto obmedzení je napríklad maximálna výška materského, ktorú 

poistenkyňa môže poberať. 
30 Pozri § 1 ods. 1 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 
31 Pozri § 1 ods. 2 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
32 Pozri § 3 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
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33 Pozri § 4 ods. 1 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
34 Pozri § 2 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 
35 Ak matka dieťaťa zomrela, ak po matke bolo vyhlásené pátranie alebo ak dieťa 

bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu (pozri § 
2 ods. 1 písm. b) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa). 

36 Pozri § 2 ods. 1 písm. c) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
37 Pozri § 3 ods. 5 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
38 Pozri § 4 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
39 Pozri § 1 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
40 Zákonom č. 676/2006 Z. z. 
41 Novelou zákona č. 592/2007 Z. z. účinnou od 1. 2. 2008 sa príplatok k príspev-

ku zvýšil na 20,440 Sk. 
42 Zákon č. 554/2008 Z. z. 
43 Pozri § 1 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
44 Pozri § 3a ods. 2 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
45 Pozri § 2 ods. 2 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
46 Ak matka dieťaťa zomrela, ak po matke bolo vyhlásené pátranie alebo ak dieťa, 

ktoré sa dožilo aspoň 28 dní,  bolo zverené do výchovy otca na základe právoplat-
ného rozhodnutia súdu (pozri § 2 ods. 2 písm. b) zákona o príspevku pri narodení 
dieťaťa). 

47 Táto úprava sa do zákona dostala napriek tomu, že terajšia predsedníčka vlá-
dy, vtedy ešte poslankyňa Iveta Radičová predložila pozmeňujúci návrh, ktorým sa 
snažila presadiť, aby osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádza-
júcej starostlivosť rodičov, mohli poberať príplatok k príspevku rovnako ako bio-
logickí rodičia (text pozmeňujúceho návrhu je dostupný na http://www.nrsr.sk/
Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790, po-
sledná návšteva zo dňa 10. 8. 2010). Pozmeňujúci návrh I. Radičovej v pléne NRSR 
neprešiel preto, lebo väčšina prítomných poslancov a poslankýň vládnej koalície sa 
zdržala hlasovania. 

48 Pozri § 3a ods. 1 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
49 Pozri § 3a ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
50 Pozri § 3a ods. 4 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
51 Pozri § 3a ods. 5 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
52 Pozri § 3a ods. 5 písm. b) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
53 Pozri § 3a ods. 5 písm. c) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
54 Pozri § 8 ods. 1 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
55 Pozri § 14 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.
56 Viac pozri v správach o výsledkoch terénnych prieskumov Poradne pre občian-

ske a ľudské práva, ktoré sa zameriavali na zisťovanie dôsledkov § 3 ods. 4 zákona 
č. 235/1998 Z. z. Pozri aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Odborné 
stanovisko... 

Zdroje

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení 
dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo kto-
rým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zá-

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790
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kony v znení neskorších predpisov – Dôvodová správa (číslo materiálu UV-16398/2007). 
Dostupné na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idM
aterial=13211 
Odpoveď Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zo dňa 2. 11. 2010 na žiadosť 
o informácie zo dňa 25. 10. 2010. 
Poradňa pre občianske a ľudské práva. Správy z terénnych prieskumov zameraných na zis-
tenie dopadov § 3 ods. 4 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o prís-
pevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v prie-
behu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, v znení 
neskorších predpisov. Dostupné na: http://www.poradna-prava.sk/dok/Terenny%20
prieskum%20-%202006.pdf, http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum%20Po-
radna%20-%20maj%202007.pdf, http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum%20
POradna%20-%20august%202007.pdf 
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. 2006. Dostupné na: http://www.
vlada.gov.sk/6380/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(od-
04-07-2006-do-08-07-2010).php
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Odborné stanovisko podľa § 1 ods. 2 
písm. f) zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské 
práva v znení neskorších predpisov zo dňa 15. augusta 2007 k žiadosti Výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien č. 62 zo dňa 26. 4. 
2007 k žiadosti o iniciovanie zmeny zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení die-
ťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým 
sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony 
v znení zákona č. 471/2005 Z. z. 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri 
narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac de-
tí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa me-
nia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony – Dôvodová správa (tlač č. 1247). Dostupné na: http://www.nrsr.sk/Default.
aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790
Vládny návrh zákona o rodičovskom príspevku – Dôvodová správa (tlač č. 790). Dostupné 
na: www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=333449 
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, 
ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, v znení 
neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13211
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13211
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http://www.poradna-prava.sk/dok/Terenny prieskum - 2006.pdf
http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum Poradna - maj 2007.pdf
http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum Poradna - maj 2007.pdf
http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum POradna - august 2007.pdf
http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum POradna - august 2007.pdf
http://www.vlada.gov.sk/6380/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(od-04-07-2006-do-08-07-2010).php
http://www.vlada.gov.sk/6380/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(od-04-07-2006-do-08-07-2010).php
http://www.vlada.gov.sk/6380/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(od-04-07-2006-do-08-07-2010).php
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790
http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=333449
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Webové stránky

Webová stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.
gov.sk
Webová stránka Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Webová stránka Národnej rady Slovenskej republiky www.nrsr.sk
Webová stránka Poradne pre občianske a ľudské práva www.poradna-prava.sk
Webová stránka Slovenského národného strediska pre ľudské práva www.snslp.sk
Webová stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
Webová stránka vlády Slovenskej republiky www.vlada.gov.sk
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Z  r o z h o v o r o v  v  m a t e r sk ý c h  c e n t r á c h 

„[Ž]ene sa zmení úplne život tým, že sa narodí dieťa,  
a u muža sa zmení iba tak, ako on si to pripustí.“
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Akým spôsobom kríza postihla ženy, ktoré vychovávajú deti? Ov-
plyvnila ich každodenný život? Vnímajú zákony, ktoré boli prijaté 
na „podporu rodiny“, skutočne ako pomoc? Odpovede na tieto a ďal-
šie otázky sme sa rozhodli hľadať priamo u matiek, ktoré sa starajú 
o malé deti a poberajú na ne dávky od štátu. Zrealizovali sme malú 
kvalitatívnu sondu a v auguste 2010 sme viedli tri pološtruktúrované 
skupinové rozhovory v rómskom materskom centre Maťko v Detve, 
v materskom centre Mravček v Hriňovej a v celoslovenskej strešnej 
organizácii Asociácia materských centier v Bratislave. 

Vypovedané skúsenosti žien ilustrujú analyzované údaje o trhu 
práce, ako aj analýzu zákonov o rodičovskom príspevku, o príspevku 
na starostlivosť o dieťa, o príspevku pri narodení dieťaťa a o príplat-
ku k príspevku pri narodení dieťaťa. Niekoľko výrokov, ktoré sa pria-
mo týkali finančnej a hospodárskej krízy, použila na ilustráciu celko-
vej situácie vo svojej štúdii Jarmila Filadelfiová. Výsledky štúdie Janky 
Debrecéniovej naznačili, že spomínaná legislatíva ovplyvňuje predo-
všetkým životy žien, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku primárne sta-
rajú o výchovu detí a sú teda väčšinou poberateľkami dávok uvede-
ných v analyzovanej legislatíve. Preto sme sa pýtali matiek, aké sú ich 
skúsenosti s danými zákonmi a aké výhody a nedostatky v nich vidia. 
Zároveň sa v rozhovoroch objavili aj iné zaujímavé skutočnosti. Sil-
ne rezonovali stereotypné predstavy o rolách ženy a muža v rodine, 
o rodovej deľbe práce, ako aj o materstve a otcovstve. Tieto názory 
sú súčasťou širších rodových štruktúr v spoločnosti a priamo súvisia 
s tým, kto zostáva s dieťaťom na rodičovskej dovolenke, kto vykonáva 
platenú a neplatenú prácu, aké je rozdelenie moci medzi partnerkou 
a partnerom. Tento materiál, do ktorého sme vybrali niekoľko ďal-
ších úryvkov dokumentujúcich obsah rozhovorov, sme preto zoradili 
do dvoch príslušných tematických okruhov: 
–  rodové stereotypy v rodine, 
–  finančné dávky od štátu. 

Ro d o v é  s t e r e ot y py  v  r o d i n e

Starostlivosť o deti a domácnosť je najmä na pleciach žien

„Chlap očakáva, že on donesie peniaze, finančne zastabilizuje tú 
rodinu a očakáva, že keď príde domov, tak sa proste pohrá s deť-
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mi, ale už nebude nejako extra fungovať v tej domácnosti. Umyje 
štyri šálky, ale nie tak, že tam bude štyri hodiny stáť pri tom drese, 
zase odtiaľ potiaľ tá pomoc.“ (Bratislava)

„No tak sem-tam mi zoberie deti, mazná ich, zahrá sa, kúpi im da-
čo a viac času mu neostáva. Treba ísť von, dačo pozháňať, tam a to 
urobiť. A čo sa týka detí, tak väčšinou je to len na mne. (...) Keď 
som akože chorá alebo niečo také, tak ma zastúpi, lebo musí, ale 
inak je všetko na mne.“ (Detva)

„Môj manžel chodieva na týždňovky, tak väčšinou som na všetko 
sama. Ja som zase taký typ, že keď nechce, tak ho nenútim. Proste 
ja nechcem, dosť sa v robote narobí, on má dosť tvrdú robotu, že 
sa narobia, tak ja od neho ani nevyžadujem. A napríklad, čo sa mi 
páčilo, keď som bola tehotná, že keď sme aj návštevu mali, tak tú 
návštevu on obsluhoval, že povedal, ty si sadni a on obsluhoval, 
ešte aj riad umyl, čo som koľko razy bola aj v šoku z toho, že vôbec 
sa toho chytil. Ja ho do ničoho nenútim, keď sa mu raz nechce, 
tak ja si to zas sama urobím, zase nie je to niečo až také strašné, aj 
keď je to taká mravčia, stále tá istá robota, ale dá sa to zvládnuť.“ 
(Hriňová)

„Niekedy to u nás vyzerá hrozne, ale ja som si povedala, že ak ja 
ho chcem naučiť, aby si to robil, tak ja to nebudem robiť za neho. 
Je to niekedy naozaj ťažké, neurobiť to. Niekedy je pre mňa ťažšie 
neurobiť to, ale si myslím, že ten chlap nemá teraz také povinnosti, 
aké mal voľakedy, že tá žena sa musela kompletne o tú domácnosť 
postarať a sú teraz veci, ktoré nechávam jednoznačne na neho. (...) 
Už mu neodkladám veci. Lebo už pred polrokom povedal, že on 
ide domov ako do hotela. Tak keď sa mu nepáči servis, tak nech sa 
stará on.“ (Hriňová)

„Ja som zasa špeciálny prípad, pretože ja som napríklad strašný 
bordelár a môj manžel je totálny, ale totálny pedant. Takže u nás to 
vyzeralo presne opačne, ako hovoria baby, pretože mne bolo jedno, 
úplne jedno, že či tam to leží, ale manželovi to jedno nebolo. Tými 
rokmi, čo sme spolu, sme aj mali dvanáste výročie svadby, tak sme 
sa nejako tak zladili. Už manžel nie je až taký pedant a ja už nie 
som až taký bordelár, ale prvé čo, teda nie prvé, ale už po dlhšom 
období, čo ho štvalo, že stále sú neumyté riady, tak mi nakoniec 
kúpil umývačku riadu. Takže riad umýva umývačka a ja, keď je tak 
menej riadu. On má napríklad na starosti obývačku komplet, keď 
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sa upratuje, pretože tam on má uložené nejaké svoje zbierky, ktoré 
treba oprašovať od prachu, a to je jeho práca. Vysáva napríklad rád, 
cez víkendy varí. Väčšinou tak nejako spoločne to robíme.“ (Hriňová)

„Mne na tom modeli vadilo iba to, že chodil muž na týždňovky 
alebo keď bol tri týždne preč. Je rozdiel, keď sa ten muž vrátil o de-
siatej večer domov, ale prišiel, mohla som sa s ním porozprávať 
a vyriešiť nejaké veci, ako keď chodil na tie týždňovky. To bolo také 
ťažké obdobie, keď sa dcéra narodila. Utekala som k našim na týž-
deň občas, aby som sa trošku znormalizovala, lebo vlastne von sa 
ani nedalo ísť, s dvoma deťmi si to človek rozmyslí, muž na týž-
dňovke preč. Vlastne toto bolo ťažké. Už potom, keď chodil aspoň 
večer domov, aj keď nič nespravil, ale aspoň sme sa porozprávali. 
Takže myslím si, pre väčšinu žien je prirodzené byť doma, ako pre 
väčšinu mužov je prirodzené robiť a zarábať tie peniaze, aj keď sú 
výnimky, ale skôr vidím problém v tom, že tí muži musia chodiť 
dlhodobo preč. Vlastne on tiež stade odišiel kvôli týždňovkám, le-
bo za pol roka skoro nevidel dcéru vyrastať, hej.“ (Hriňová)

„Ja vám veľmi rada to poviem. Pretože ja som na to hrdá dokonca, 
ako to máme rozdelené. My sme tri ženy, traja muži a štyri maličké 
deti. Takže ja som pokladňa, tá mladšia to je upratovačka, tá star-
šia to je kuchárka a muži chodia do roboty. Takže jedna pre všet-
kých varí, druhá zasa všetkým riadi a ja zase, ja chodím do roboty, 
snažím sa rozvíjať aj inde veci, a zároveň ešte strážim tie peniaž-
ky, tú kasu, ten rozpočet. My si všetci sadneme a keď majú prísť 
peniažky, tak si delíme: Vy platíte elektrinu, ja platím vodu, toto 
treba nakúpiť, tebe to toľko nevyjde, tak ty dáš len na toto a my to 
doplatíme. Ako tak, aby sme prežili všetci.“ (Detva)

„Posun spoločnosti, to je úplne krásny príklad zo včerajška, z ben-
zínky. Tam stáli všelijaké autá a bolo to strašne krásne. Dve autá 
za sebou a všimla som si, taký ocinko, mohol mať asi trojmesačné 
bábätko, takto ho držal a sa s ním hral a to boli podľa mňa dve 
rodiny, ktoré išli niekam na prázdniny. Lebo hneď akože paralel-
ne pri ňom druhý otecko tiež s takým malým bábätkom. No pred 
šiestimi rokmi, keď som ja mala, no to nebolo také bežné. Ako te-
raz už tí chlapi naozaj aj na tom pieskovisku, ako keď príde, to ja 
vidím, my sme mladé sídlisko, kde je to, ja to vidím rozdiel šiestich 
rokov. (...) Aj rola otca začína byť nie niečo, čo sa voľakedy pova-
žovalo za zženštené alebo jasné označené, že toto je ženské a toto 
je mužské. (...) Podľa mňa k tomu veľmi prispievajú aj materské 
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centrá. Je to možnože aj to, že naozaj tí chlapi prijímajú tú svoju 
úlohu aj v tejto rovine.“ (Bratislava)

Rodičovské voľno – pre rodiča alebo výlučne pre matku?

(O t á z k a :  „Mali ste aj také diskusie, že pôjde on na materskú 
a vy budete pracovať?“)

„To sme mali pri druhom dieťatku, pretože manžel na to zamest-
nanie nemá nejaké šťastie a on bol medzi tým zase doma, to sme 
vlastne žili vtedy ešte z mojej materskej a bolo také, že viacerí mi 
hovorili, že ty si môžeš nájsť lepšiu robotu, lepšie platenú a čo to 
nepôjdeš vyskúšať, ale ja som vedela, že on by nebol proste. Ani 
povahu nemá na to, aby dve deti doma zvládol. Na mňa by to bo-
lo aj tak veľa, lebo by som musela všetky tie bežné domáce práce 
porobiť, mimo tej práce ešte aj deti. Vlastne ten chlap jednoducho 
doma na materskej musí mať povahu na to, aby to zvládol. By bo-
lo ťažké pre neho, že žena chodí zarábať. Bolo by to len dočasné 
riešenie, na pol roka, kým by si dačo nenašiel. Myslím, že pre jeho 
psychickú pohodu je dôležité to, že robí on.

Mala som takú skúsenosť aj s ockom, ktorý keď bol doma neza-
mestnaný, tak ho to položilo. Čo dovtedy bol hrdý chlap, zdravý, 
silný všetko. Proste toto ho zložilo. Videla som to aj na manželovi, 
že on proste nie je na to stvorený, aby bol doma medzi štyrmi ste-
nami s tými dvoma deťmi.“ (Hriňová)

„Napríklad môj švagor bol doma na rodičovskej dovolenke, pretože 
švagriná mala zamestnanie, ktoré bolo viac platené, takže on bol 
tuším asi rok, ale nakoniec sa predsa len vymenili, a to kvôli to-
mu, že švagriná mala pocit, že tá malá dcérka je príliš naviazaná 
na tatina a tá mamina už bola taký človek, taký ocino. Také to bolo 
zvláštne pre ňu, že malá bola veľmi naviazaná na otca. A doteraz to 
ostalo. Už má šesť rokov, pôjde do prvej triedy, takže stále ocinko je 
tá mamina v podstate. Ale jemu to nerobilo problém, aj on je zasa 
taký typ, že aj sa postará o domácnosť, o všetko aj o dieťa.“ (Hriňová)

„Môj manžel nebol nikdy k tomu vedený. Ani nemal mladších súro-
dencov, ani nijakých bratrancov a sesternice. Takže v živote nejako 
malé deti nezažil, jemu bolo naozaj treba povedať všetko.“ (Hriňová)

„To bolo asi desať rokov dozadu, to mi povedala moja kolegyňa, 
že žene sa zmení úplne život tým, že sa narodí dieťa, a u muža sa 
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zmení iba tak, ako on si to pripustí. A podľa mňa je to tak, ako on 
si to pripustí. 

Ja si myslím, že by bolo dobre, aby rodičovská dovolenka bola, 
aby chlap tam bol povinne, doslova povinne. Lebo nič nenahradí 
tých dvadsaťštyri hodín starostlivosti aspoň týždeň v kuse a tá ma-
ma odíde preč, tak to sú potom tí chlapi úplne na nervy. A až tá 
skúsenosť, ten zážitok z nich urobí to, čo z nich urobí. To rozprá-
vanie o tom, aké je to namáhavé, im nikdy nedá toľko, ako keď si 
tú námahu zažijú. Ja si pamätám, ja som študovala vysokú školu 
a môj muž tam ležal na zemi ‚prišla si, prišla si, zober si ju‘. Potom 
povedal, že nikdy by nechcel byť na materskej dovolenke, že on sa 
nemohol ísť ani vycikať. Hovorím áno, ani ja sa nemôžem ísť vyci-
kať, kedy ja chcem, ale kedy ona chce. Preto tá rodičovská dovolen-
ka to by všetkým mužom len prospelo.“ (Bratislava)

F i n a n č n é  d á v k y  o d  š t á t u

Rodičovský príspevok

„Z toho sa nedá vyžiť. Ani sa nikdy nedalo. Ono sa to ani nedá 
takto povedať, či je to postačujúce alebo nie. Vlastne nikdy, pokiaľ 
sú financie v štáte, pokiaľ je treba myslieť na rodiny, tak nikdy to 
postačujúce nie je. Tam, keď sa porovnáva aj s inými odvetviami 
alebo tak rozhodne nie, ale len vždycky podľa mňa je treba ukazo-
vať aj možnosti štátu, aby sme nezadlžili tie deti, aby sme ich opäť 
nie. Proste aby sme na nich neušili bič, lebo my teraz potrebujeme 
čím vyššie, čím nechcem povedať, že nechceme vyššie.“ (Bratislava)

Rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok, nemôže mať žiadny iný príjem.

„Podľa mňa by to malo byť normálne do tých prvých troch rokov 
života dieťaťa, keď sa žena rozhodne byť doma, podľa mňa aj keby 
robila, lebo veď tak či tak sa musí o to dieťa nejakým spôsobom 
postarať.“ (Hriňová)

„Ja stále hovorím, že najlepšie sa naučí žena organizovať si činnosť 
počas materskej dovolenky. Pretože tam je nútená proste vytvoriť 
si nejaký systém, v ktorom bude fungovať, a potom reálne večer 
má potrebu odísť od tohto tu a ísť si do takejto profesionálnej-
šej sféry, aby proste fungovala. Tie tri roky spravia veľa, pokiaľ nič 
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na sebe nepracuje, neštuduje. No a keď dokáže udržať sa v tomto, 
tak prečo by nemala za to dostať aj zaplatené.“ (Bratislava)

„Ja si ešte myslím, že by bolo systémové zakázať ženám aj študovať. 
Lebo externe študujúca žena popri materskej dovolenke sa nevenu-
je plno svojmu dieťaťu, tak aj zakázať študovať. Lebo to je o tom 
istom princípe stále. Že čas venuje nie dieťaťu, ale škole. Aký je to 
rozdiel, že ja idem do práce na tri dni alebo idem do školy na tri 
dni? To už by im nedalo. To už zistia, že to je hlúposť zakázať žene 
študovať, ale nie je to hlúposť zakázať žene pracovať.“ (Bratislava)

Aká by mala byť finančná podpora pre rodiča, ktorý sa stará o dieťa?

„A ja verím, že treba také kroky, aby tie ženy sa venovali deťom, aby 
tie tri roky zostali na materskej. Čiže pre mňa je dôležitejšie, aby 
tá žena bola finančne zabezpečená, hoci aj na úkor tohto jednora-
zového príspevku. Nech tá žena na materskej, nech zostane doma, 
nech je zaplatená, ohodnotená za tú prácu. Nech sa to odzrkadlí aj 
v jej dôchodku, nech sa to odzrkadlí aj v ocenení spoločnosti. Nech 
sa zoberie to, že žena matka je s tými deťmi, venuje sa tým deťom, 
alebo aj otec. Ja hovorím väčšinou o žene, ale tak isto otec, keď sa 
rozhodne zostať na rodičovskej dovolenke, tak nech je za to ako 
ocenený. A to je presne, finančná hodnota.“ (Bratislava)

„Mne by sa napríklad páčilo sociálne zabezpečenie rodinné. Nie 
na osobu, ale na rodinu ako takú. Lebo častokrát potom tie ženy 
po rozvode zostávajú úplne nahraté, bez akéhokoľvek príjmu. On 
sa zbalí, on má proste príjem veľký, ja teraz tu za ruky dve deti, 
zamestnať ma nechcú, príjem vykážem 160 eur, poistenie žiadne, 
dôchodok žiadny, keď sa mi dačo stane, invalidné žiadne. Ako ja 
si myslím, že ten štatút rodiny na papieri by mohol byť systémom 
toho zabezpečenia, nech je to ako rodina, tak ako v iných štátoch. 
(...) My sme o tom rozprávali, že ak by existoval, ja neviem tak ako 
existuje protidrogový fond alebo niečo také, tak aby existoval fond 
podpory rodín, do ktorého by plynuli peniaze, čo ja viem z rôz-
nych pokút na niečo.“ (Bratislava)

„Tým, že dali to pôrodné, ten príplatok, tak osobne som veľakrát 
počula, to nie ako len tu. Stalo sa, napríklad, keď išli a povedali, že 
sú v hmotnej núdzi, že či spadajú do hmotnej núdze a také, nie-
ktoré úradníčky boli tak neochotné, doslova: A načo máte deti, do-
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stanete príspevok. Hej, s tým, že dostanete príspevok, že porodíte, 
alebo ste dostala príspevok, tak už jednoducho vás nebudú riešiť.“ 
(Detva)

„Nás upodozrievajú. Netvrdím, že všade, ale bohužiaľ stáva sa.
Ja som bola v hmotnej núdzi. Mne deti mali stravu platenú. Už ten 
pocit, keď vám príde dieťa s plačom, že kuchárka mu vydá menej 
obedu za to, že je v hmotnej núdzi, tak potom čo chceme riešiť. 
Akože prečo? Kto platí tie peniaze? Ona, tá kuchárka? Alebo tá ško-
la? Už týmto nám deti odcudzovali, že boli v hmotnej núdzi. Alebo 
tie pomôcky, čo dostávali. Však pani B. vaše deti dostali pomôcky, 
kde majú pomôcky? Jedna učiteľka bola z tých piatich normálna, 
tak som to proste vyriešila tak (...), že tie pomôcky ostávajú v škole. 
Ale nie je to tak všade. Ešte aj toto im vadí. Že tie deti dostávajú to 
štipendium za dobrú dochádzku alebo tieto obedy, to nebol prvý 
prípad a nevravím to iba za seba. To sme sa už veľa žien rozprávali 
s týmto, že deťom dávali menej jesť. Napríklad mám šiestaka a dali 
mu jednu kôpku ryže? Nech sa nikto nehnevá, také dieťa v puberte 
sa má najesť?“ (Detva)

„Veľa detí sa mi sťažovalo, že nebude chodiť na obedy, že im to vy-
krikujú v škole. A nielen učitelia, ale deti, samotné deti v škole im 
vykrikujú. A čo vy, žerete zadarmo, vy žerete za naše peniaze. Moja 
vnučka išla, a jeden jej povedal piatak, však ty ješ za môjho otca 
dane.“ (Detva)

„Áno a už mne dievča veru do školy na obedy veru chodiť nechce. 
Teraz jej dcéra platí, už je zamestnaná, už robia, ale aj tak nechce. 
Už teraz nás prehovára, že nepôjde do jedálne, že oni nevedia, že 
ocko robí. Tak viete si predstaviť, pomáha nám to, je to fajn, je to 
výborná vec, ale keby ste videli, čo ten človek, čo sa odohráva v tom 
človeku, aká je to psychika, aké je to poníženie. Niektorí možno 
nie, že to majú na háku, len nech dostávajú. Viete, ale nie sú všetci 
takí.“ (Detva)

(O t á z k a :  „Čo ešte by okrem financií pomohlo?“)

„Keď už niekto dostáva, tak aspoň nech dostávajú všetci. A asi také 
uznanie, že čo sa hovorí, že matky sú dôležité, rodia občanov, to je 
také, to tak znie iba, povie sa, naozaj iba na Deň matiek a potom 
sa už nevie celý rok o tom nevie. Ale to spoločenské uznanie tej 
matky, naozaj aj nejako inak, nielen že sa to povie na Deň matiek. 
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Pretože ony to dieťa vychovávajú celý rok a od rána do večera.“ (Hri-
ňová)

Akým spôsobom sa využíva príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok 
k príspevku pri narodení dieťaťa?

„Ja si spomínam, kúpili sme si šporák. Lebo no akurát prišli sme, 
prvého apríla sme sa sem nasťahovali a koncom apríla sa mi naro-
dil syn a potom o tie dva mesiace, keď sme to dostali, tak šporák, 
normálny plynový, lebo v tých starých bytovkách si všetci nakupo-
vali, a plienky hlavne.“ (Hriňová)

„Ja si myslím, že ja som dostala nejakých tritisíc slovenských korún 
vtedy, a už teraz neviem veľmi v eurách, ale vtedy v tom čase som 
dostala nejakých tritisíc slovenských korún pri narodení môjho pr-
vého dieťatka a doteraz neviem, na čo sme ich použili.“ (Hriňová)

„Či na potreby pre dieťatko, či hygiena a také bežné veci, čo dieťa 
potrebuje, skoro všetko. Teda príspevok si myslím, že keď to má 
dostať dieťa, tak tie peniaze sa minú na dieťa, na nič iné.“ (Detva)

„Na nejaké plienky alebo niečo také. Stopercentne viem, že sme to 
nepoužili ani na kočiar, ani na niečo iné, pretože viem, odkiaľ sme 
mali peniaze na tieto veci. Vlastne tá výbavička musela byť skôr kú-
pená, ako sme dostali tie peniaze.“ (Hriňová)

„Ľudovo sa to volá stále kočíkové. Ako to bolo voľakedy – kočíko-
vé. Je to na výbavičku, má to byť pre to dieťa. Snažili sa to využiť 
na zvýšené náklady, ktoré mali také jednorazové, ale keďže zase to 
sú také vďačné, že rodina vypomôže, tak v podstate oni si s tým 
normálne reálne vyriešili dlhy, čo mali a tak. Čiže to naozaj tie pe-
niaze ako keby prejedli.“ (Bratislava)

Aká by mohla byť ideálna výška príspevku pri narodení dieťaťa?

„Áno, ja poviem hneď. Mne sa narodil vnuk, má sedem mesiacov 
a keď dievka ako ten ôsmy, deviaty mesiac, už sme začali poma-
ličky kupovať niektoré veci. Lebo u Rómov je zvykom, že keď kú-
pime dopredu, tak to nie je dobré. Už v tom ôsmom mesiaci mô-
žeme. Keď som začala pomaličky kupovať a dávať tie veci dokopy, 
a to mala len polovicu, lebo druhú polovicu sme kúpili, až keď sa 
narodilo a prišlo domov. A 400 eur mi padlo ako nič. A to boli 
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základné veci olejčeky, drogéria ako hygienické, plienky dáke, keď 
prídu domov, košieľky, zavinovačka a ešte moment, nekupovala 
som nové. Kupovala som viac vecí z ruky. Alebo v sekáčoch alebo 
v bazároch. To bola len polovica. 400 eur, keď prišla domov, tak 
sme zistili kopu iných vecí zasa a to nerozprávam o liekoch a o ta-
kýchto veciach, čo hneď automaticky tiež nabehnú. A ešte k tomu 
prehliadky, ak musíte cestovať, lebo my to tu v Detve nemáme, ja 
neviem do Bystrice... ja neviem na očkovanie. Ako pokiaľ žena je 
v skutočnosti dobrou matkou a dodržiava len základné veci toho 
dieťatka do tých piatich – šiestich mesiacov, tak možno nepoviem 
hlúposť, ale 1 500 eur nie je málo.“ (Detva)

Príspevok pri narodení dieťaťa aj príplatok k tomuto príspevku sú podmie-
nené tým, aby matka nenechala dieťa v pôrodnici. 

„Ja som ťažko prežívala, keď som druhú porodila, ale ani mi to 
nenapadlo, odísť domov. Mala som fotku, plakala som a proste 
vydržala som. Súhlasím. Väčšinou to robia Rómky. Ako väčšinou. 
Z druhej strany, ja som troška zaujatá a súhlasím, aby nedostala 
nič, pretože to je jedna z vecí, že je matka, že to dieťa ju potrebuje, 
že keď to dieťatko si vedeli splodiť, tak je povinná sa aj starať.“ 
(Detva)

„A robí nám to strašne negatívne meno, pretože dcéra prišla do pô-
rodnice, to už tretíkrát rodila teraz a jednoducho ona si veci poba-
lila a dala do tašky a tam sa jej spýtali, ale my vám musíme veci 
zobrať. A že prečo? Veď ja mám izbu a mám skrinku. No a vy nám 
neodídete? Jej sa to tak strašne dotklo.“ (Detva)

„Mňa sa báli preložiť, lebo maličký predčasne bol narodený, tak ho 
dali na detské oddelenie, a mne už chýbal, že som tam bola na pô-
rodnici sama bez neho, tak som tam chcela ísť za ním, aby ma pre-
ložili, tak sa ma spýtali, či im neujdem, či tu budem.“ (Detva)

„Zase jednu vec by som chcela vytknúť, ak môžem. Napríklad mne 
vo Zvolene sa osobne nepáči, že robia na pôrodnici rómsku izbu. 
Nechápem akože prečo. Toto sme riešili raz, povedali, že to nie je 
pravda.“ (Detva)
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Aby žena dostala príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, musí pra-
videlne navštevovať gynekológa alebo gynekologičku od štvrtého mesiaca 
tehotenstva.

„Tak hádam to je normálne, že navštevuje každá žena. U nás cho-
dí hádam každá žena, kvôli sebe. Náš gynekológ je veľmi hrdý 
na Rómky, my k nemu chodíme a vraví, že aj sestrička, my s nimi 
úzko spolupracujeme, nám robia aj prednášky rôzne zdravotné. 
Materské centrá mali kampaň velikánsku Zdravá rómska žena, tiež 
s nami spolupracovali. Takže my sa tými témami zaoberáme vlast-
ne, tu nie je nič také, čo by sa nedodržiavalo.“ (Detva)

„Ja to podporujem, ja chápem, prečo to bolo myslené, bolo to 
zrejme práve kvôli rómskej populácii, že tie ženy nechodili nikam 
a tam sa často rodia ako závislé deti od rôznych omamných látok. 
Tam predsa len tie deti sú, tam sa fetuje vo veľkom, nemôžeme 
si hovoriť, alkohol, proste všetko tam funguje, takže aspoň kvôli 
tomuto, minimálne ten personál, aby bol pripravený, že také die-
ťa tam príde, taká rodička tam príde, aby bolo celý čas sledované. 
Druhá vec je, tie plody môžu zomrieť ešte v čase, keď sú vo vnút-
ri v tej žene, to je samotné ohrozenie tej ženy, matky, ktorá je ne-
vzdelaná na to, aby pochopila ako ohrozuje samu seba. Narodenie 
závislého novorodeniatka je aj finančne zaťažujúce pre tento štát, 
ale keď si zoberieme, ten personál sa musí na to pripraviť, tam sú 
normálne abstinenčné príznaky ako bývajú pri dospelých narko-
manoch. Čiže oni, preto toto bolo hlavne robené.“ (Bratislava)

„My sme mali susedovcov Rómov, a to bolo strašné, ona nebola 
zamestnaná, on robil sem tam v hore, kde sa dalo, mali štyri deti, 
a preto som vravela o tom. Lebo nemala peniaze, tak otehotnela, 
aby mala peniaze, istý dočasný príjem. No a teraz, to malé malo 
už tri roky a mamka, moja mama sa jej spýtala, no čo Monika, už 
ďalšie plánuje? Nikdy v živote nerobila. Nepozerajú až tak do bu-
dúcnosti. Jednoducho hľadia na ten najbližší príjem, aký je možný, 
že teda taká nutnosť, že najbližší mesiac taký a taký príjem a tak 
už potom, čo s tými deťmi bude. Ona mala po štyridsiatich piatich 
dieťa a ešte v živote nerobila.“ (Hriňová)

(O t á z k a :  „A vy máte pocit, že z tohto príjmu, ktorý dostanete 
na dieťa, sa dá mesačne vyžiť?“)

„Nie, absolútne. Tým, že dneska každý si, myslím, musí zobrať pô-
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žičku či na byt, či na auto, či na zariadenie toho bytu, tak. My sme 
v podstate, splácame byt asi v takej výške, ako je ten rodičovský 
príspevok, tak akože o čom.“ (Hriňová)

„Koľko razy sledujem, keď naše ženy na dieťatko alebo čo dostanú 
peniaze, tak samozrejme urobia si nákup, ale dokážu z toho nákupu 
niečo utiahnuť a viac pre to dieťatko, či už len niečo krajšie, však ako 
s ním pôjde k doktorovi. Ďalšia vec je taká, že sú tu určití jednotliv-
ci. Nepáči sa mi, keď viac inklinujú k tým negatívnym veciam ako 
k tým pozitívnym. Tí pozitívni sú už nezaujímaví, pretože si dajú ra-
dy a splnia im všetko to, čo majú, vyzerajú úplne ako normálne deti. 
Zaujímavé sú len tie v pozadí, ktoré nemajú, podľa toho teraz ideme 
posudzovať. Však na čo im budeme, zasa cigánky budú mať veľa pe-
ňazí z pôrodného. Budú rodiť pre peniaze. Strašná blbosť. Možno 
niečo na tom pravdy je, ale musia to vedieť rozmiestniť, kde.“ (Detva)

„Tam je zase problém to, ale to už zase zabŕdame do inej oblasti, 
že u nás neexistujú duly. Napríklad už by toto vyriešilo postavenie 
dúl alebo pôrodných asistentiek alebo že by sa teda viac pozeralo 
na ten pôrod ako taký a celé tehotenstvo ako na prirodzené. Adek-
vátne to nie je. Určite to nie je zažité.“ (Bratislava)

Dieťa sa musí dožiť 28 dní, aby matka dostala príplatok k príspevku 
pri narodení dieťaťa

„Je to dobré, lebo cigáni to môžu zneužívať.“ (smiech)

(O t á z k a :  „Im zomierajú deti akože skôr alebo?“)

„Sa nestará o to od začiatku. Koľko razy v zime v správach, že sa udu-
silo alebo že zamrzlo, a tí nenahlásia, pôjdu si vybaviť a...“ (Hriňová)

„Podľa mňa to nie je dobré, pretože keď to dieťatko zomrie, tak tá 
mamička, si myslím, má psychickú traumu a ona aj tak to dieťa 
neporodila preto, aby tie peniaze dostala. Možno by jej to moh-
lo pomôcť skôr v tom, že (...) trošku zabudnúť, keby tie peniaze 
dostala. Ja osobne si to neviem napríklad predstaviť. Bolo by mi 
asi dosť jedno, či tie peniaze dostanem alebo nie, ale jednoducho 
vynosila to dieťa, to tehotenstvo málokedy je ľahké a potom po pô-
rode zase sa o neho starala.“ (Hriňová)

Spracovali Jana Juráňová a Zuzana Maďarová
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Finančná a hospodárska kríza sa tematizovala rôznymi spôsobmi. 
Hovorilo sa o nej ako o príčine rastúcej nezamestnanosti a prehl-
bovania chudoby, ako o dôsledku nezodpovednej ekonomiky, ako 
o príčine prehlbovania či vyrovnávania rodových nerovností alebo 
ako o šanci na prehodnotenie tradičných spôsobov konania. V po-
litickom prostredí na Slovensku sa o kríze hovorilo najmä ako 
o importovanom probléme, s ktorým si krajina musí poradiť pro-
stredníctvom aktívnych protikrízových opatrení. Iným spôsobom 
krízu tematizovali strany vládnej koalície, iným zasa opozičné stra-
ny, odlišným spôsobom sa na krízu pozerali mimovládne organi-
zácie či médiá – bulvárne, mienkotvorné a ekonomické, súkromné 
i verejnoprávne. Každá jedna z týchto spoločenských aktérok mala 
svoje špecifické diskurzy o kríze, ktoré nielen reflektovali spoločen-
skú situáciu, ale zároveň ju aj spoluvytvárali. Dialektický vzťah me-
dzi diskurzmi a spoločenskými štruktúrami je jedným z dôvodov, 
prečo sa v publikácii venujeme tak štatistickým údajom o trhu prá-
ce, prijatým protikrízovým opatreniam alebo dôsledkom legislatív-
nych zmien, ako aj rôznym diskurzom o finančnej a hospodárskej 
kríze.

1  K r i t i c k á  a n a l ý z a  p o l i t i c k ý c h  d i sk u r zo v

Ako som už naznačila, v tejto analýze používam termín diskurz 
ako jeden zo spôsobov sociálnej praxe, teda tak, ako ho opísal Nor-
man Fairclough (2008). Na jednej strane diskurz formujú a ovplyv-
ňujú spoločenské (a teda aj rodové) štruktúry, na druhej strane sa 
sám podieľa na vytváraní tých spoločenských štruktúr, ktoré ho 
ovplyvňujú. Diskurz teda reprezentuje okolitý svet a zároveň ho aj 
spoluvytvára.

Fairclough definuje diskurz ako text, diskurzívnu prax a sociál-
nu prax, pričom text je fragmentom diskurzu a zároveň aj „jednot-
kou konkrétnej analýzy“ (podľa Kobová, 2007). Diskurzívnu prax tvo-
ria procesy produkcie, distribúcie a spotreby diskurzu. Všetky tieto 
fázy si vyžadujú interpretáciu v rámci konkrétneho ekonomického, 
politického a inštitucionálneho kontextu, v ktorom sa diskurz ge-
neruje. Rovnako všetky tri fázy priamo či nepriamo reagujú na spo-
ločenské zvyky, ktoré upevňujú určité mocenské vzťahy, názory 
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a ideológie1. (Fairclough, 2008) Diskurz je teda súčasťou boja o moc. 
Aj preto je zaujímavé sledovať, ako rôzne politické strany alebo jed-
notlivci formujú diskurzy na upevnenie svojej politickej moci.2

Predmetom tejto analýzy sú politické diskurzy – vládne a opo-
zičné. Politický diskurz sa rodí v priesečníku viacerých diskurzov, 
a to podľa povahy a podstaty témy a pragmatického cieľa – nap-
ríklad informovať, propagovať, presviedčať, útočiť, dehonestovať 
komunikačného partnera či partnerku a pod. Častým cieľom po-
litičiek a politikov je presviedčať, čo posilňuje úlohu expresivity 
a emocionálnosti v politických diskurzoch. (Patráš, 2003) Ak by išlo 
o posun od chápania politiky ako citovo neutrálnej oblasti života, 
vhodnej predovšetkým pre „racionálnych“ mužov, dala by sa táto 
zmena chápať ako podnetný posun. Využitie expresívnych prvkov 
je však často len náhradou za presvedčivé argumenty a persuázia 
slúži skôr ako manipulačná stratégia politických diskurzov. (Kraus, 
2003) 

Edelman definoval viacero cieľov politickej manipulácie (podľa 
Kraus, 2003):

a)  vytváranie predstavy, že publikum politického diskurzu (ob-
čania a občianky) rozhodujúcim spôsobom určuje a ovplyv-
ňuje smer politických aktivít;

b) vytváranie obrazu nepriateľa, t. j. skutočnosti, že istí ľudia 
alebo skupiny ľudí tento správny smer ohrozujú;

c) podpora názoru, že určitý politický predstaviteľ alebo určitá 
strana dôsledne vystupujú v záujme publika, že ich hlavné zá-
ujmy sú rovnaké ako záujmy bežného človeka;

d) zdôrazňovanie názorovej jednoty medzi politickým vodcom 
(stranou) a publikom – prejavuje sa častým používaním zá-
mena „my“, resp. prvej osoby množného čísla slovies.

Analýza sa pokúsi zistiť, ktoré z týchto cieľov politickej manipu-
lácie sa nachádzali v diskurzoch vlády a opozície v čase krízy. 

Keďže spôsob, akým diskurzy konštruujú spoločenské vzťahy či 
aktérov a aktérky, spoluvytvára spoločenskú realitu, môže byť kri-
tická analýza diskurzov chápaná ako jeden z nástrojov na dosia-
hnutie spravodlivej spoločnosti. Podľa Michelle M. Lazar (2005) je 
jej základom kritický pohľad na spoločenské usporiadanie, ktoré 
sa udržiava aj prostredníctvom jazyka. Kritická diskurzívna ana-
lýza upozorňuje napríklad na to, že spoločenské aktivity nie sú 
neutrálne, ale rodovo špecifické. V predchádzajúcich príspevkoch 



K r í z a  v  p o l i t i k e  a  v  m é d i á c h         109

autorky skúmali rodové špecifiká krízy, protikrízových opatrení 
a dôsledkov zákonov prijatých v čase krízy. Táto časť analýzy po-
ukazuje na (nielen) rodové špecifiká politických diskurzov o kríze.

Cieľom analýzy je preskúmať, akými spôsobmi vládne a opozičné 
diskurzy konštruovali krízu. Podkladom pre diskurzívnu analýzu 
sa stali materiály z webovej stránky vlády SR www.premiersr.sk 
a z webovej stránky opozičnej politickej strany SDKÚ-DS sdku-ds.
sk. Z vládnej stránky som vybrala materiály, ktoré boli zverejne-
né v časti Vyhlásenia a prejavy, konkrétne išlo o prepisy tlačových 
konferencií, vyhlásenia a prepisy prejavov členov vlády. Analyzova-
né materiály zo stránky SDKÚ-DS boli zverejnené v časti Aktuality 
a išlo predovšetkým o obsahové zhrnutia z tlačových konferencií, 
informácie o politických návrhoch strany alebo komentáre spolo-
čenskej a politickej situácie. Materiály sa zverejňovali od 1. októbra 
2008 do 31. marca 2010 a obsahujú aspoň jedno z kľúčových slov-
ných spojení „finančná kríza“, „ekonomická kríza“, „hospodárska 
kríza“. Vládna webová stránka publikovala tridsaťdeväť takýchto 
textov, webová stránka SDKÚ-DS o deväť menej.

Pri výbere skúmaného obdobia zohrala dôležitú úlohu periodi-
zácia krízy podľa ekonóma Karola Morvaya (2010), ktorá vychádza 
z prístupu vlády k ekonomickej recesii. Monitoring sa na základe 
tejto periodizácie začína fázou „bagatelizácie“ dosahu krízy (októ-
ber – november 2008), pokračuje fázou, v ktorej sa pripúšťa pre-
pad ekonomiky (december 2008 – február 2009) a nadväzuje fázou 
rozpoznania hĺbky recesie a jej „akceptácie“ (marec – september 
2009). Chronologicky posledné materiály boli uverejnené počas fá-
zy, v ktorej sa začal pripravovať konsolidačný program a očakávali 
sa prvé známky oživenia ekonomiky (záver roka 2009 a začiatok 
2010).

Kritická analýza diskurzov nemá jednotnú metodológiu. Analý-
za osobnej konverzácie sa líši od kritickej analýzy mediálnej správy 
alebo vyučovacej hodiny v škole. Podľa Teuna A. van Dijka (2000) sa 
však na základe spoločných perspektív a všeobecných cieľov kritic-
kej analýzy diskurzov dajú nájsť celkové konceptuálne a teoretické 
rámce, ktorými sa jednotlivé diskurzívne analýzy podobajú. Väčši-
na sa napríklad zaoberá otázkou, akými spôsobmi konkrétne dis-
kurzívne štruktúry pôsobia v reprodukcii spoločenskej hegemónie. 

V tejto diskurzívnej analýze som skúmala texty prostredníctvom 
otázok a tém, ktoré navrhol Fairclough (2003) a ktoré sa týkajú 
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– spoločenských udalostí súvisiacich s textami, 
– vzťahu autorky alebo autora k rozdielnostiam, 
– otázok a tém vo vzťahu k intertextualite, 
– predpokladov, domnienok autora alebo autorky, 
– funkcie textu/reči a atmosféry prejavu, 
– interdiskurzivity, 
– reprezentácie spoločenských udalostí, 
– štýlu, modality a hodnotenia.

1.1  H o v o r o v ý  š t ý l ,  sk u t k y  n a m i e s t o  s l o v  a  ž a l o b a b y

V určenom období webová stránka vlády zverejňovala prepisy tla-
čových konferencií, prepisy prejavov a vyhlásenia členov vlády. Vy-
hlásenia a prejavy vznikali pri príležitosti rôznych spoločenských 
udalostí, napríklad pri príležitosti Dňa ľudských práv, Dňa Ústavy 
SR, prijatia eura alebo volieb do Európskeho parlamentu. V týchto 
textoch autori krízu konštruovali predovšetkým ako podporu pre 
svoje tvrdenia a argumenty, nie ako samostatný problém. Odlišná 
situácia nastala pri tlačových konferenciách, ktoré sa konali naj-
mä pri príležitosti podpísania memoránd – dohôd medzi vládou 
a rôznymi organizáciami a asociáciami o spolupráci v čase krízy, 
po zasadaniach Rady pre hospodársku krízu, ako aj pri návštevách 
zahraničných politických predstaviteľov, po rokovaniach vlády SR 
a pod.

Vyhlásenia zverejňovali dvaja členovia vlády. Najväčší počet po-
chádza od podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, eu-
rópske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča, me-
nej vyhlásení vydal premiér Robert Fico.

Texty z tlačového úradu podpredsedu vlády konštruujú krízu 
viacerými spôsobmi v závislosti od tematického rámca článkov. 
Štýl textov závisí od toho, či je ako autor označený podpredseda 
vlády alebo jeho hovorca. Ak je autorom Dušan Čaplovič, štýl vy-
hlásení je osobnejší a hovorovejší. Okrem konverzačného štýlu tu 
možno sledovať aj používanie výrazov, ktoré podľa Jiřího Krausa 
charakterizujú snahu vyhnúť sa prílišnej „rétorickosti“. Tento jav – 
prítomný aj u iných koaličných a opozičných politikov a političiek 
– sleduje Kraus na Slovensku i v Českej republike už od 90. rokov. 
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Charakterizujú ho slovné spojenia ako „nielen slovami, ale skutka-
mi“, „vyhnem sa zbytočnému rečneniu a pristúpim rovno k veci“, 
„pôjde mi o to, aby som sa vyjadril/a stručne a jasne“ a pod. (Kraus, 
2003, s. 15) Subjekt pritom dáva do kontrastu „prázdne reči“ (často 
označované ako populistické) a „skutočné činy“.

„[P]resun solidarity zo slovníka do konkrétnych riešení...“ (Čaplo-
vič, Spoločná výzva solidárnej Európy, 4. 1. 2010)

„Veľmi si želám, aby3 tak najbližších 12 mesiacov stalo obdobím 
správnych rozhodnutí a pozitívnych krokov pre budúcnosť ľudstva 
a našej civilizácie 21. storočia. K tomu môžu napomôcť len kon-
krétne skutky, konkrétne činy politikov bez pátosu, oddaných ide-
ám solidárneho, sociálneho štátu.“ (Tamže)

Druhý uvedený citát je kombináciou oboch javov, teda snahy vy-
hýbať sa prílišnej „rétorickosti“ a osobného alebo konverzačného 
štýlu – Fairclough to nazýva informalizácia, konverzacionalizácia 
(2003). Prejavuje sa redukovaním slov, ktoré explicitne vyjadrujú 
hierarchiu, navodením dojmu porozumenia každodenných skúse-
ností publika a snahou o vytvorenie pocitu jednotného spoločen-
stva – politik ako jeden z „nás“. V tomto prípade sa často použí-
va prvá osoba množného čísla – „my“ („našej civilizácie“). Snaha 
osobne pristupovať k problémom (udalostiam) je v tomto texte 
zdôraznená prvou osobou jednotného čísla v slovese „želám si“, 
pričom osobnú rovinu umocňuje aj príslovka „veľmi“. Podpredse-
da vlády často používa modálne slovesá a vyjadruje nadšenie, skla-
manie či (morálnu) povinnosť:

„Za každým človekom musíme vidieť jeho ľudský osud.“ (Čaplo-
vič, Spoločná výzva solidárnej Európy, 4. 1. 2010) 

„Preto by voliči nemali byť ľahostajní...“ (Vyhlásenie podpredsedu vlády 
SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaplovi-
ča k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu, 15. 5. 2009) 

„Ale nezabúdajme, že ide o kľúčové obsadenie...“ (Tamže)
Uvedenými dvoma nástrojmi na vytváranie diskurzu som sa vrá-

tila k cieľom politickej manipulácie, ako ich definoval Edelmann. 
Sugestívnymi vyjadreniami, používaním prvej osoby množného 
čísla chce politik vytvoriť dojem názorovej i skúsenostnej jednoty 
s publikom (voličkami a voličmi) a zneviditeľniť hierarchiu, ktorá 
medzi ním ako politickým aktérom a občiankami a občanmi exis-
tuje. Takýto spôsob vyjadrovania paradoxne vyčleňuje určitú sku-
pinu alebo skupiny ľudí a vytvára dualitu „my“ – „oni“, ktorej sa 
budem venovať ďalej v texte.
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Čaplovič využíva neformálny, osobný rámec pri konštruovaní 
krízy ako dôvodu pre dodržiavanie ľudských práv, solidarity medzi 
ľuďmi – „hlavne v čase celosvetovej hospodárskej krízy musíme ro-
biť všetko, čo je v našich silách, na ochranu pracovných príležitostí 
a podporu solidarity“ (Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča k 5. výročiu členstva Sloven-
ska v Európskej únii, 30. 4. 2009) a zároveň ako faktora, ktorý znásobuje 
sociálne problémy na Slovensku aj v ostatných štátoch Európskej 
únie.

Národný a európsky rozmer sa nachádza vo viacerých článkoch, 
hoci nie v rovnakej pozícii. Na niektorých miestach sa opakuje 
silný motív európskej súdržnosti a európskej solidarity, ktorá sa 
upevňuje cez rôzne rámce ako spoločenské problémy krajín EÚ, 
nezamestnanosť, hospodárska kríza, voľby do Európskeho parla-
mentu. Zároveň je však kríza, resp. prístup vlády k jej dôsledkom, 
prostriedkom pre vytvorenie obrazu silného a úspešného štátu. La-
vírovanie medzi silnou európskou a národnou identitou sa autor 
snaží vyrovnať tak, aby ich prezentoval ako dopĺňajúce sa javy, kto-
ré si navzájom neodporujú.

Príkladom je vyhlásenie k účasti na voľbách do Európskeho par-
lamentu, ktoré konštruuje európsky priestor ako príležitosť pre 
posilnenie „národných záujmov“. „Takáto príležitosť prichádza iba 
raz za päť rokov. Preto by voliči nemali byť ľahostajní voči tomu, 
kto bude obhajcom moderných záujmov, potrieb a ambícií Sloven-
ska v najväčšom európskom legislatívnom zbore[.]“ (Vyhlásenie podpred-
sedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Duša-
na Čaploviča k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu, 15. 5. 2009)

Práve v tomto článku vicepremiér konštruuje krízu ako pries-
tor pre vytvorenie dojmu silného štátu: „Ale nezabúdajme, že ide 
o reprezentantov stabilného štátu, ktorá4 v čase hospodárskej krí-
zy prijíma opatrenia, akými sa postupne inšpirujú iné štáty.“ (Tam-
že) V užšom kontexte tohto článku sa môže zdať, že kríza a pri-
jaté protikrízové opatrenia sa využívajú ako podporný argument 
pre zvýšenie účasti vo voľbách do EP. Pri pohľade na širší politický 
kontext je však zrejmé, že nejde len o podporu účasti vo voľbách, 
ale aj o podporu konkrétnych politických strán, resp. snahu o osla-
benie niektorých iných strán. Upozornenie na prijaté protikrízové 
opatrenia vlády, ktoré sú údajne vzorom pre iné krajiny a prináša-
jú stabilitu pre Slovensko, odkazuje na úspešnosť strán vtedajšej 
vládnej koalície. To môže znamenať podporu pre tých politikov 
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a političky, ktoré kandidovali za vládne strany. Túto skutočnosť 
podporuje Čaplovičovo vyjadrenie, v ktorom využíva národnú 
nô tu a nepriamo útočí na poslankyne a poslancov Strany maďar-
skej koalície, ktorí vyjadrili svoju nespokojnosť s novým zákonom 
o používaní štátneho jazyka na pôde Európskeho parlamentu. 
„Bol by som veľmi nerád, keby takýto prestížny post zastávali ex-
trémisti a či krikľúni a žalobaby. Teda ľudia, ktorí vracajú Európu 
do 19. a 20. storočia, šíria nenávisť a domáce problémy riešia žalo-
vaním v cudzine[.]“ (Tamže)

Expresívne vyjadrovanie podpredsedu vlády slúži nielen na ar-
tikulovanie postoja k vnútropolitickým udalostiam, ale aj ako ne-
priama argumentácia pre (ne)podporu konkrétnych politických 
strán. Označenie (hoci aj nepriame) politických predstaviteľov ma-
ďarskej národnosti za extrémistov môže navyše fungovať súbežne 
s tvrdeniami, ktoré sa objavili v médiách, že kríza podporuje ex-
trémistické skupiny a zvyšuje ich popularitu. V uvedenom citáte 
sa extrémistické pravicové skupiny hádžu do jedného vreca s ofi-
ciálnou politickou stranou so zastúpením v parlamente SR. Hoci 
podpredseda vlády neuvádza konkrétne mená ani názov politickej 
strany, ktorej predstaviteľov označuje za „krikľúnov“ a „žalobaby“, 
z aktuálneho politického diania jasne vyplývalo, koho má na mysli, 
a v recipientoch mohli jeho výroky vyvolať veľmi konkrétne asociá-
cie.

Expresívne vyjadrenia vicepremiéra majú navyše veľmi jasný ro-
dový rozmer. Nielen v tomto článku, ale vo všetkých svojich tex-
toch používa mužský rod ako neutrálny, vyjadruje sa prostredníc-
tvom generického maskulína, ktorým sa zneviditeľňujú ženy. O to 
výraznejšie pôsobí, keď jediné označenie v ženskom rode je urážka 
– „žalobaba“. Jazyková neprítomnosť žien medzi „voličmi“, „občan-
mi“, „obyvateľmi“ a pod. ich nepriamo stotožňuje s týmto hanli-
vým pomenovaním, hoci mohlo byť myslené na označenie mužov.

„Pro uplatnění v profesionálním i společenském životě i pro 
možnost být respektován/a jako rovnoprávná a rovnocenná lidská 
bytost je mimo jiné důležité pozorně vnímat, jak se o nás a s ná-
mi hovoří, jak a co se ve veřejném prostoru tematizuje. Je důležité 
požadovat jasné pojmenování tvůrčího přínosu všech skupin lidí 
– žen i mužů, lidí různých věkových kategorií, různých etnických 
i sociálních skupin, lidí různých názorů i různých, svobodně se 
rozvíjejících zájmů.“ (Valdrová, 2009, s. 17) Používanie rodovo spravod-Používanie rodovo spravod-
livého alebo nespravodlivého jazyka je podľa lingvistky Jany Vald-
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rovej (2009) znakom rodovej kultúry vyjadrovania, a tá je prejavom 
demokracie, ktorú zároveň aj spoluvytvára. Ak má byť demokracia 
nielen pre vyvolených, ale pre čo najširší okruh občianok a obča-
nov, musí poskytovať rovnosť príležitostí aj v jazyku.

1. 2  V y c h o v á v a ť,  v z d e l á v a ť  a / a l e b o  o c h r a ň o v a ť

Takéto chápanie demokracie prezentovanej a spoluvytváranej aj 
prostredníctvom jazyka je základom pre analýzu ďalších dvoch 
článkov, v ktorých kríza zohráva dvojakú úlohu a podpredseda vlá-
dy prejavuje odlišný prístup – osobný aj politický. 

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča k Rómskej proble-
matike. Rómovia potrebujú nájsť svoju identitu a hodnoty (22. 5. 2009) 
obsahuje viacero diskriminačných a rodovo stereotypných vyjadre-
ní. Podľa titulku ide o vyjadrenie vicepremiéra k „rómskej proble-
matike“,5 text používa formuláciu „rómska otázka“ a ďalej zjedno-
dušene píše o „tejto problematike“. Takýmto spôsobom vyhlásenie 
navodzuje dojem jednotného problému, ktorý je spojený výlučne 
s Rómami, resp. spája všetkých Rómov a Rómky s problémami, čo 
v tomto prípade slúži ako rámec celého textu.

Postupne sú v článku naznačené viaceré témy, ktoré podľa 
Čaploviča tvoria „rómsku problematiku“: „Mnohým mladým Ró- „rómsku problematiku“: „Mnohým mladým Ró-
mom chýba otcovská ruka, matkine porozumenie, a preto si už 
v rannom detstve osvojujú zlé vzory správania sa.“ Keďže neuvádza 
konkrétne príklady, argumenty, fakty, ale uprednostňuje slovné 
spojenie „mnohým mladým Rómom“, dochádza k neadekvátnemu 
zovšeobecneniu a zjednodušeniu. Stavia na predstave stereotyp- a zjednodušeniu. Stavia na predstave stereotyp-
ných rolí ženy a muža v rodine, kde sa muž-otec považuje za prís-
neho, za toho, kto v rodine „vládne“ pevnou rukou; a žena-matka 
sa považuje za jemnú, starostlivú a chápajúcu. Autor tu ponúka 
hneď dva predpoklady, ktoré však nijako nezdôvodňuje. Považuje 
takúto rodinu za správnu a samozrejmú a zároveň predpokladá, 
že u rómskeho obyvateľstva tento typ rodiny chýba, čo považuje 
za nesprávne a spôsobujúce nežiaduce problémy. Čaplovič nazna-
čuje, že mladí Rómovia a Rómky majú už v rodinách negatívne 
(alebo chýbajúce pozitívne) vzory správania a túto situáciu pod-
ľa neho zhoršuje aj kríza. „Teraz, v čase hospodárskej krízy, strate 
pracovných miest a nedostatku peňazí sme svedkami nalamovania 
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hodnotového rebríčka.“ Artikulovanie problémov s hodnotami 
a ich označenie ako dôsledku straty zamestnania a hospodárskej 
krízy súvisí s ostatnými aspektmi spomenutými v texte – s nepravi-
delnou školskou dochádzkou rómskych detí, príliš mladými rodi-
nami s deťmi, užívaním drog. Takéto vymenovávanie negatívnych 
spoločenských aspektov, ktoré vicepremiér bez konkrétneho situ-
ovania prisúdil celému rómskemu obyvateľstvu, slúži v texte ako 
východisko pre jeho výzvu na „neustálu výchovu“ a „trpezlivé vzde-
lávanie“ rómskeho obyvateľstva. „Vicepremiér pre európske záleži-
tosti, vedomostnú spoločnosť, ľudské práva a menšiny si zároveň 
myslí, že ‚vo vzťahu k Rómskej menšine je potrebné venovať sa mo-
rálnej obrode, intenzívnej výchove a systematickému vzdelávaniu.‘“

V tomto citáte vidieť konštruovanie hierarchických vzťahov, naj-
mä ak si položíme otázku, kto má vychovávať a vzdelávať, resp. kto 
je v privilegovanej pozícii určiť, čo treba Rómov a Rómky „naučiť“, 
aby našli svoju „identitu“, ako to vicepremiér naznačuje v názve 
textu. Podpredseda vlády takto spoluvytvára dualitu rómske – ne-
rómske obyvateľstvo a upevňuje to aj ďalej tvrdením, že sme „sved-
kami nalamovania hodnotového rebríčka“, ktorý sa v tomto kon-
texte viaže na Rómov a Rómky. Vytvára sa dualita: „my“, svedkovia, 
Nerómovia, slušní, vzdelaní, vychovaní – „oni“, sledovaní, Rómo-
via, nevzdelaní a nevychovaní.

Vicepremiér v texte vyzýva aj cirkev, aby pomohla pri riešení 
„rómskej problematiky“. Hoci vo vyhlásení „oceňuje“ spoluprácu 
so samosprávami, mimovládnym sektorom a cirkevnými organi-
záciami, význam cirkvi vyzdvihuje najmä pri hľadaní „trpezlivos-
ti“ a „času“ pri terénnej práci a pri náprave „nalomených hodnôt“. 
Obracia sa na jednu konkrétnu cirkev, hoci explicitne nevyjadruje, 
o ktorú ide.

V poslednom odseku sa článok zaoberá špecificky školstvom 
a problémami so školskou dochádzkou, pričom tento problém je 
umocnený upozornením na krízou spôsobené zhoršenie hodnoto-
vého rebríčka a výzvou: „Nesmieme sa len nečinne prizerať. Práve 
naopak, oprávnene sa od nás očakávajú výrazné aktivity. Musíme 
byť zodpovední a to aj za cenu prijímania rozhodnutí, ktoré sú 
správne, hoci zákonite nemusia byť populárne.“ Autor v texte ne-
spomína, o aké konkrétne opatrenia má ísť, pohľad na širší poli-
tický kontext však naznačuje, že ide o zavedenie internátnych škôl 
pre rómske deti. Toto opatrenie totiž podpredseda vlády podporo-
val a tematizovalo sa aj v období, keď bol text zverejnený.
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Článok používa paternalistickú naratívnu stratégiu, príznačnú 
pre predsedu vlády aj vicepremiéra, a prítomnú aj neskôr v prepi-
soch tlačových konferencií. Upevňovanie dominantnej pozície to-
ho, kto má právo vzdelávať, vychovávať, určovať hodnoty a ich po-
chybenia, toho, kto sa má právo a povinnosť starať a kto zároveň 
určuje, akým spôsobom sa bude starať – v tom spočíval paternalis-
tický prístup uplatňovaný nielen v článku o „rómskej problema-
tike“, ale aj v ďalšom texte s názvom Dušan Čaplovič: Hospodárska 
kríza nemá súcit s nikým (19. 5. 2009). Napriek všeobecnému názvu je 
článok zameraný predovšetkým na „seniorov“ – hoci čitateľka sa 
nedozvie, akú vekovú skupinu autor oslovuje. Podpredseda vlády 
používa krízu ako rámec pre hodnotenie Národného programu ochra-
ny starších ľudí za roky 2007 – 2008. Podľa jeho slov: „Hospodárska 
kríza nemá súcit s mladými ani starými. Nemá zľutovanie s nikým. 
Je našou povinnosťou chrániť všetkých, ale hlavne bezbranných 
a mimoriadne ohrozených ľudí.“ Kým v predchádzajúcom člán-
ku podľa Čaploviča kríza umocňuje potrebu výchovy a vzdeláva-
nia, v tomto je dôvodom na bližšie nešpecifikovanú ochranu. Ani 
v jednom, ani v druhom prípade však vicepremiér nevysvetľuje, ako 
kríza vplýva na rôzne skupiny obyvateľstva – teda na rómske oby-
vateľstvo a seniorov. Okrem toho takéto vytvorenie monolitných 
skupín zneviditeľňuje skutočnosť, že medzi rómskym obyvateľ-
stvom žijú seniori a naopak.

V prípade dôsledkov krízy pre seniorov sa článok zameriava 
na pozitívne hodnotenie predchádzajúcich krokov vlády, kon-
krétne zavedenie príspevku na podporu zamestnania absolventov 
stredných škôl a občanov starších ako päťdesiat rokov, zavedenie 
príspevku na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamest-
nanie, príspevok na podporu udržania v zamestnaní s nízkymi 
mzdami a príspevok na presťahovanie za prácou či na dopravu 
do zamestnania. Bez toho, aby som v tejto chvíli hodnotila výsled-
ky spomenutých opatrení, keďže to nie je cieľom analýzy, na pr-
vý pohľad vidno, že prístup v tomto článku sa líši od prístupu 
v predchádzajúcom článku. Text o Rómoch a Rómkach nevymenú-
va žiadne konkrétne opatrenia vlády, dokonca nespomína ani ich 
potrebu. Kým v prípade seniorov vicepremiér navrhuje pomoc pri 
udržaní alebo hľadaní nového zamestnania, v prípade rómskeho 
obyvateľstva má záujem riešiť predpokladané následky straty práce 
a nedostatku peňazí, a to konkrétne stratu hodnotového rebríčka. 

Analyzované články stavajú na stereotypných predstavách – 
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o neprispôsobivom rómskom obyvateľstve, o nukleárnej heterose-
xuálnej rodine s presne vymedzenými rolami otca a matky, o seni-
oroch ako bezbranných ľuďoch a o štáte ako ochraňujúcom a vy-
chovávajúcom otcovi. V oboch prípadoch slúži kríza na artikulo-
vanie konkrétnych politických cieľov, či už ide o potrebu prijatia 
nového Národného programu ochrany starších ľudí, o presadzovanie 
internátnych škôl pre deti z rómskych rodín alebo všeobecne o vy-
tvorenie obrazu vlády, ktorá vykonáva potrebné politické kroky.

1. 3  K r í z a  –  n o v ý  a r g u m e n t  p r e  s t a r é  t é my

V prepisoch tlačových konferencií možno analyzovať to, akým spô-
sobom vláda konštruovala význam finančnej a hospodárskej krízy, 
ale aj to, ako sa prejavujú hierarchické vzťahy vo vedenej diskusii, 
v tomto prípade pri kladení otázok zo strany novinárok a noviná-
rov. Všímam si pritom – ako navrhuje Fairclough (2003) – kto pre-
berá slovo a akým spôsobom, kto za koho hovorí, kto určuje témy 
a kto má možnosť ponúkať výstupy zo stretnutí, a tým aj svoje in-
terpretácie povedaného.

Jeden zo spôsobov prezentácie krízy na tlačových konferenciách, 
ktorý sa nachádza aj vo vyhláseniach a prejavoch, je kríza ako pod-
pora pre už existujúcu politiku vlády. Išlo napríklad o čerpanie 
eurofondov, ktoré sa v istej chvíli prezentovalo ako jeden „z hlav-
ných nástrojov protikrízových opatrení vlády Slovenskej republi-
ky“ (Vicepremiér SR Dušan Čaplovič: Čerpanie eurofondov je transparentné, objektívne 
a kvalitné, 13. 8. 2009), alebo otvorenie druhého piliera dôchodkového 
sporenia. Vláda (ako aj iné politické subjekty) pritom artikulova-
la čerpanie eurofondov ako dôležitý nástroj získavania financií aj 
pred prvými následkami krízy a Fico avizoval problémy s druhým 
pilierom rovnako pred októbrom 2008. Napriek tomu v tejto si-
tuácii dokázal premiér využiť krízu ako argumentačný rámec pre 
svoje tvrdenia. 

„Predovšetkým chceme, aby ľudia mali možnosť sa vyhnúť 
dôsledkom krízy. Otvárame druhý pilier kvôli kríze a kvôli tomu, 
že nikto nevie odhadnúť, ako sa bude vyvíjať trh, na ktorom pô-
sobia práve dôchodkové správcovské spoločnosti.“ (Fico, Prepis tlačovej 
konferencie po skončení 114. rokovania vlády SR, 1. 10. 2008)

„Toto je momentálne záujem vlády, hoci nesúhlasíme s týmto 
systémom, ale teraz nejde o dôchodkové správcovské spoločnosti, 
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ide o tých ľudí, ktorí tam majú peniaze, že ich musíme chrániť, 
pretože prerábajú...“ (Fico, Prepis tlačovej konferencie po skončení 141. rokovania 
vlády SR, 4. 3. 2009)

Diskusia sa posunula od problémov Sociálnej poisťovne a rôz-
nych problémov dôchodkových správcovských spoločností, ktoré 
predtým premiér artikuloval, do roviny „ochranárskej“ – štát musí 
svojich občanov a občianky chrániť pred nepredvídateľným trhom, 
pretože je tu kríza. Podľa predchádzajúcej premiérovej politiky sa 
pritom dá predpokladať, že ku kritike a otvoreniu druhého piliera 
by došlo tak či tak, aj keby na to využil iné argumenty. Pri tejto 
stratégii premiér, podpredseda vlády, ako aj ďalší členovia vlády 
nahradili predchádzajúce argumenty vlády novými, ktoré podlo-
žili krízou. Medzi ďalšie príklady využitia tejto stratégie patrí aj 
výstavba diaľnic a verejno-súkromné partnerstvá (tzv. PPP projek-
ty), dostavba Mochoviec alebo výstavba druhého terminálu Letis-
ka Bratislava. Členky a členovia vlády pritom najčastejšie používali 
tvrdenie, že následky krízy môže zmierniť iba silná pozícia štátu. 

„To je dosť také dominantné, že štát, vlády, štát musia zabrať 
v tomto okamihu. Popiera sa tam nepochybne predstava o akomsi 
voľnom trhu, ktorý všetko riadi, čiže pokračujú tendencie, ktoré 
vznikli pred niekoľkými týždňami a mesiacmi, že bez štátu a bez 
vlád sa táto kríza vyriešiť nedá. Áno, ak ju necháme na voľný trh, 
tak trh to vyrieši za päť rokov, ale vieme, s akými dôsledkami.“ (Pre-
pis tlačovej konferencie predsedu vlády SR R. Fica pred odletom na mimoriadny summit 
eurozóny, 12. 10. 2008) 

1. 4  H r a  n a  „ d o b r ý c h “  a  „ z l ý c h “

Tematizovanie štátu a voľného trhu má v prípade prejavov Rober-
ta Fica ešte ďalšie implikácie, ktoré súvisia s jednou z jeho nara-
tívnych stratégií – s vytváraním dualít. Politické diskurzy o kríze 
charakterizuje vyhľadávanie a označovanie vinníkov krízy – tak do-
mácich, ako aj zahraničných. Pri tejto stratégii Fico stotožňuje vte-
dajšiu politickú opozíciu s predstaviteľmi neoliberálnych trhových 
koncepcií a označuje ich za spoluzodpovedných za vznik a rozšíre-
nie finančnej krízy. Vtedajšiu vládnu koalíciu na druhej strane pri-
raďuje k zástancom silnej pozície štátu a regulovaného hospodár-
stva, ktoré má zmierniť dôsledky krízy. Vytváranie takýchto vyhra-
nených skupín umožňuje rozdelenie sveta na „dobrých“ a „zlých“. 
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Autor tejto stratégie má pritom v rukách veľkú moc – rozhodovať 
o tom, kto sa dostane na stranu „dobrých“ a kto zostane na strane 
„zlých“. Táto pozícia je, samozrejme, ešte umocnená, ak ide o vy-
sokého štátneho predstaviteľa, v tomto prípade predsedu vlády. 
Fico stavia na jednu stranu neoliberalizmus zodpovedný za vznik 
finančnej krízy, voľný trh, zahraničné súkromné spoločnosti, do-
mácu politickú opozíciu a médiá. Na stranu „dobrých“ sa dostala 
vtedajšia vládna koalícia, štát a štátom regulované hospodárstvo, 
slovenské firmy (predovšetkým s podielom štátu) a sociálni partne-
ri vlády. Vytváranie sociálnych partnerstiev vláda deklarovala ako 
jeden z najvýznamnejších nástrojov na boj proti kríze. Konkrétne 
išlo o podpisovanie memoránd s niektorými organizáciami zastre-
šujúcimi odbory, mestá a obce, banky, zamestnávateľov. V memo-
randách sa vláda s príslušnou inštitúciou dohodla na vzájomnej 
informovanosti a spolupráci. Neformulovali však konkrétne opat-
renia a nasledujúce kroky, skôr všeobecné tézy. Po každom podpi-
se memoranda nasledovala tlačová konferencia, ktorá posilňovala 
obraz toho, že vláda a jej sociálni partneri „ochraňujú“ občianky 
a občanov. Tieto mechanizmy neslúžili len na posilnenie pozície 
vlády a jej partnerov, ale aj na zdiskreditovanie opozície, jej kritiky 
a návrhov protikrízových opatrení.

„Ak sa dnes pýtate zamestnávateľov, tak potvrdia, že Zákonník 
práce nie je prekážkou, a preto principiálne za vládu Slovenskej 
republiky hovorím, že odmietame akékoľvek pokusy neoliberálov, 
pravičiarov otvárať Zákonník práce len preto, lebo chcú zneužiť 
krízu na to, aby získavali nejaké politické body...“ (Fico, Podpis memo-
randa o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na Slovensko medzi 
vládou SR a KOZ SR, 20. 2. 2009) Okrem vymedzenia sa voči politike, kto-
rú tu premiér označuje ako pravicovú, neoliberálnu a zodpoved-
nú za nepriaznivú situáciu občianok a občanov, je tu zaujímavá aj 
úloha sociálnych partnerstiev. Robert Fico sa k tomu vyjadruje slo-
vami „ak sa dnes pýtate zamestnávateľov, tak potvrdia...“, a práve 
podpísanie spolupráce s niektorými zástupcami zamestnávateľov 
využíva na legitimizovanie toho, že hovorí v ich mene, resp. toho, 
že vie, čo si myslia.

Okrem politických oponentiek a oponentov premiér považoval 
za znepriatelenú stranu aj médiá, čo sa prejavovalo v niektorých 
jeho vyjadreniach, ako aj na tlačových konferenciách. Počas nich 
sa dalo sledovať rozdelenie moci medzi novinárkami, novinármi 
a politickými predstaviteľmi či predstaviteľkami. 
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Pri tlačových konferenciách na rozdiel od vyhlásení a prejavov 
sú viditeľné názorové a myšlienkové výmeny a spôsob nastoľovania 
tém. Keďže tlačové konferencie, ktorých prepisy uvádzam, zvolával 
úrad vlády, práve vládni predstavitelia a predstaviteľky nastoľovali 
tému stretnutia, mali prvé slovo a viedli aj diskusiu, resp. dávali 
slovo určitým novinárkam a novinárom. V tomto zmysle mali mo-
censkú prevahu vládni predstavitelia a predstaviteľky (rovnako ako 
pri zvolaní tlačovej konferencie opozičnými politikmi bola voči 
novinárkam a novinárom zvýhodnená opozícia). Na druhej stra-
ne však mali médiá možnosť interpretovať slová, ktoré na tlačovej 
konferencii zazneli, bez priamych zásahov vlády, čo zase sčasti vy-
važovalo nerovnomerné rozloženie moci počas stretnutia. Kým we-
bová stránka vlády zverejňovala prepisy celých tlačových konferen-
cií, médiá si z nich vyberali, určovali im svoje rámce a rozhodovali 
o oslovovaní ďalších zdrojov. Nebolo to pritom len rozhodnutie 
samotných novinárok a novinárov, ktorí sa na konferencii zúčast-
nili, ale tiež rozhodnutie, ktoré (by) malo byť v súlade s politikou 
redakcie a vydavateľstva. 

Ako sa teda prejavovali mocenské vzťahy na tlačových konfe-
renciách? V zmysle vytvoreného duálneho sveta, v ktorom médiá 
patrili na stranu zlých, sa Fico správal k novinárkam a novinárom 
ako k politickým oponentom a na ich otázky miestami odpovedal 
útokom na konkrétneho redaktora alebo redaktorku.

„ p á n  R o č k á r ,  a k t u a l n e . s k

... A pán Gazdík, chcel by som sa vás spýtať, že či sa neobávate, 
že vzhľadom na to, že odbory teraz podpísali tento pakt o neúto-
čení, či z toho nebude nejakým spôsobom profitovať komunistic-
ká strana, či si na tej kríze nezačne prihrievať polievočku a nebude 
radikálnejšia ako odbory. Dnes už majú napríklad nejaký míting 
v Krompachoch.

(...)
R o b e r t  F i c o ,  p r e d s e d a  v l á d y

Pán redaktor, a sme doma. Keď bolo normálne obdobie, tak ste 
o komunistickú stranu ani nezakopli. Ani ste nevedeli o tom, že ne-
jaká komunistická strana existuje. A teraz, keď komunistická strana 
ide udrieť, možno do vlády, ja neviem, do koho udrie, tak je to pre 
vás veľká téma. Sami ste sa teraz prichytili a priznali – čím horšie, 
tým lepšie. Teraz dáme veľký mediálny priestor komunistickej stra-
ne a nejakému mítingu, takýchto mítingov komunistická strana or-
ganizovala stovky. Ani ste si ich nevšimli, bolo vám to úplne jedno, 
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ale teraz – vynikajúce, idú podľa všetkého proti vláde, poďme tam, 
urobme im reklamu, nech im stúpajú percentá, pán redaktor, tak 
vám teda gratulujem naozaj. Ak toto idete robiť, tak vám chcem 
zablahoželať. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť na tlačovej kon-
ferencii.“ (Podpis memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej 
krízy na Slovensko medzi vládou SR a KOZ SR, 20. 2. 2009)

V oboch vyjadreniach je zjavný hovorový štýl konverzácie. Už re-
daktor nazýva memorandum o spolupráci „paktom o neútočení“, 
teda predpokladá, že nepôjde len o spoločné aktivity, ale o aj o to, 
aby odborová organizácia pod vedením Miroslava Gazdíka nekri-
tizovala kroky vlády. Položil otázku s odkazom na historické uda-
losti, čím je zjavné, že jeho záujmom nebolo len získať vecnú od-
poveď, ale zároveň aj provokovať, alebo aspoň vyjadriť svoj názor 
na aktuálnu dohodu.

Debata sa až po ďalších dvoch reakciách premiéra a Miroslava 
Gazdíka vracia k položenej otázke o komunistickej strane. Fico 
odpovedá na otázku, hoci bola určená prezidentovi Konfederácie 
odborových zväzov, pokračuje v hovorovom štýle, ktorý navodil re-
daktor („a sme doma“, „ani nezakopli“), a namiesto odpovede spo-
chybňuje otázku. Tento spôsob odpovedania premiér (ale rovnako 
aj iní politici a političky) používal pomerne často. Tu však nado-
búda až osobný charakter, keď sa od kritiky práce médií dostáva 
k osobných atakom na redaktora – „pán redaktor, tak vám teda 
gratulujem, naozaj“. V tomto prípade premiér využíva privilegova-
né postavenie zvolávateľa tlačovej konferencie na to, aby ju ukon-
čil. Hoci inokedy konferencie otvárala a ukončovala hovorkyňa 
vlády Silvia Glendová, v tomto prípade sa to rozhodol urobiť sám 
a skončiť tak debatu, v ktorej nechcel pokračovať.

Robert Fico kritizuje médiá a ich prácu aj v prípade šírenia správ 
o raste nezamestnanosti. Tu vidieť úplne odlišný postoj k týmto 
správam zo strany vládnej koalície a zo strany opozície:

„A ja si myslím, že keď by som zrátal všetky tie správy o pre-
pustených, ktoré ste zverejnili a popísali, tak vlastne dnes by už 
na Slovensku nemal byť nikto zamestnaný. A dobre viete, že ten 
nárast nezamestnanosti ani zďaleka nebol taký dramatický, ako  
sa nakoniec ukázalo – to boli posuny v desatinách percenta.  
Preto by som naozaj veľký pozor dával na tieto katastrofické sce-
náre, ktoré od rána do večera šírite, pretože sa aj vytvárajú nové 
pracovné miesta.“ (Fico, Tlačová konferencia po skončení 139. rokovania vlády SR, 
25. 2. 2009)
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Citovaný odsek poukazuje na to, že premiér využíval útočný štýl 
voči novinárkam a novinárom ako nástroj na zľahčovanie dôsled-
kov krízy v spoločnosti. Je to podobná taktika, akú používal pri 
komunikácii s opozíciou. Naopak, politická opozícia sa o správy 
médií často opierala vo svojich vyhláseniach, a preto aj iným spôso-
bom komunikovala s novinárkami a novinármi. 

„Denne začínate prinášať informácie, alebo prinášate informá-
cie – aj televízne stanice aj denníky o tom, že sa na Slovensku pre-
púšťa, a že ľudia prichádzajú o prácu, alebo cítia ohrozenie z toho, 
že prídu o prácu. Považujeme tento vývoj za vážny a stáva sa našou 
prioritou hľadanie, alebo ponúkanie riešení, aby sa prepúšťalo čo 
najmenej.“ (Dzurinda, Ekonomika potrebuje nové silné impulzy, 23. 1. 2009)

1. 5  V l á d n e  a  o p o z i č n é  d i sk u r z y  –  o d l i š n é  
a l e b o  r o v n a k é ?

Uvedené vyjadrenia o mediálnych správach odhaľujú odlišnú poli-
tiku vládnej koalície a opozície, ako aj to, prečo sa treba na vládne 
a opozičné diskurzy pozerať v ich vzájomnej súvislosti. Neexisto-
vali totiž jeden bez druhého, ale vzájomne na seba reagovali, do-
konca od seba preberali niektoré prvky a výrazy. V prípade otázky 
zamestnanosti zaujímali protichodné názory a médiá obom stra-
nám slúžili ako prostriedok – kým vláda potrebovala mediálne 
správy spochybniť na obhajobu svojej politiky, opozícia si potre-
bovala médiá získať na svoju stranu, a preto nielen upozorňova-
la na opodstatnenosť ich kritiky vládnych krokov, ale miestami sa 
k nim prihovárala ako k priateľom.

V tomto bode išli vládne a opozičné diskurzy proti sebe, v prí-
pade diskusie o „sociálnom“ opozičný diskurz preberal prvky vlád-
neho. Vládna koalícia v zložení Smer-SD, ĽS-HZDS a SNS sa sama 
označovala za „sociálnu vládu“. Vo svojom programe uviedla ako 
jeden z hlavných cieľov budovanie „sociálneho štátu“ a po nástu-
pe krízy začala uzatvárať „sociálne partnerstvá“, ktoré označovala 
ako jeden z hlavných prostriedkov na prekonanie recesie. Ubezpe-
čovala obyvateľstvo, že nesiahne na „sociálne istoty“ a prijímala 
„sociálne opatrenia“. Keďže vládny diskurz používal pojem „sociál-
ny“ v mnohých kontextoch, pole pre priradenie významu k nemu 
zostalo veľmi široké. Často sa odvodzoval od ďalších slov ako so-
lidarita alebo zodpovednosť. Medzi zodpovedných pritom podľa 
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vlády mali patriť ľudia a inštitúcie vo zvýhodnenej pozícii (napr. 
zamestnávatelia, štát alebo banky), a preto mali mať povinnosť byť 
solidárni s tými, ktorých kríza postihla najviac (napr. s ľuďmi, kto-
rí stratili zamestnanie).

„Vo vašej práci ide o fenomén, ktorý by som chcel osobitne vyz-
dvihnúť a už som ho niekoľkokrát naznačil – a je to vaše sociálne 
partnerstvo, ktoré prejavujete.“ (Fico, Prepis prejavu predsedu vlády SR R. Fica 
na Programovom sneme AZZZ SR, 12. 2. 2009)

„Pôjde o garanciu toho, že Slovenská republika je naozaj sociál-
ny štát a že nie je možné nechať človeka, ktorý príde bez vlastného 
zavinenia o prácu a ešte mu hrozí aj to, že príde o bývanie, nie je 
možné ho nechať bez akejkoľvek pomoci.“ (Fico, Prepis videozáznamu pod-
pisu memoranda o spolupráci pri riešení hospodárskej krízy medzi vládou SR a SBA, 5. 2. 
2009)

„[N]aozaj Banková asociácia víta fakt, že vláda vníma bankový 
sektor ako veľmi významnú zložku ekonomiky Slovenska. Na dru-
hej strane vás chcem ubezpečiť, že banky chápu svoju úlohu nielen 
v oblasti ekonomiky, ale chápu aj svoje silné spoločenské postave-
nie, ktoré majú v rámci krajiny. Čiže máme zodpovednosť voči na-
šim vkladateľom, klientom, akcionárom, ale máme aj spoločenskú 
zodpovednosť...“ (Vida, tamže)

Uvedené citáty naznačujú, akým spôsobom prechádzal diskurz 
o „sociálnom“ zo strany vlády na jej spolupracovníkov, teda „so-
ciálnych partnerov“ (napr. Igor Vida zo Slovenskej bankovej asociá-
cie). Pojem „sociálnosti“ a „zodpovednosti“ označoval ľudí, organi-
zácie a aktivity, ktoré mali občiankam a občanom pomáhať udržať 
si prácu, neprísť o byt alebo dom a pod. Tieto dva termíny, ale pre-
dovšetkým slovo „sociálny“, slúžili ako zastrešenie pre tú „dobrú“ 
stranu spoločnosti.

Sila vládneho diskurzu o „sociálnom“ sa prejavila jeho prenik-
nutím do diskurzov politickej opozície. Pri pohľade na články zve-
rejnené na webovej stránke najsilnejšej opozičnej strany SDKÚ-DS 
v sledovanom období je zrejmé, ako slovo „sociálny“ chronologicky 
menilo svoj význam. 

Najskôr sa v textoch predstaviteliek a predstaviteľov SDKÚ-DS 
objavilo slovné spojenie „sociálna sieť“, nie však v zmysle interne-
tového spoločenstva, ale vo význame nepriaznivého ekonomického 
i spoločenského prostredia a závislosti od sociálnych dávok štátu: 
„Ľuďom, ktorí prichádzajú o prácu, ľuďom, ktorým hrozí, že sa 
ocitnú v sociálnej sieti, môže byť úplne jedno, či návrh, ktorý im 
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môže pomôcť, predkladá opozícia alebo koalícia.“ (Radičová, SDKÚ-DS 
navrhuje predĺženie podpory v nezamestnanosti, 13. 10. 2009) 

Neskôr strana začala tematizovať „sociálny štát“, a to vždy v spo-
jení s kritikou vtedajšej vlády: „Dzurinda odkázal predsedovi vlády, 
že sociálny štát v podaní súčasnej vlády vôbec neexistuje, o čom 
svedčí zhoršujúca sa sociálna úroveň obyvateľstva a alarmujúci rast 
nezamestnanosti.“ (Mikuláš Dzurinda: Sociálny štát v podaní súčasnej vlády vôbec 
neexistuje, 22. 10. 2009) Opozícia kritizovala predstavy vlády o „sociál-
nom štáte“, no ani ona neponúkla vysvetlenie, čo pod sociálnym 
štátom konkrétne myslí. Vzťahovala sa skôr k všeobecným vyjad-
reniam o rastúcej nezamestnanosti a o tom, že občianky a občania 
padajú do „sociálnych sietí“.

Napokon opozičný diskurz používal slovo „sociálny“ v spojení 
„sociálna kríza“, ktorú mala podľa SDKÚ-DS spôsobiť práve vlá-
da. „Ak vláda nezastaví takúto ničivú politiku, po vláde strany 
Smer nebude na Slovensku žiaden sociálny štát, ale len sociálna 
kríza.“ (Mikloš, Štátny rozpočet – neúmerné zadlžovanie a ničenie verejných financií, 
30. 10. 2009) V tomto slovnom spojení môže Ivan Mikloš naznačovať 
nadmerné používanie „sociálneho“ vo vládnom diskurze, zároveň 
by tým však podryl stratégiu vlastnej strany, ktorá si medzičasom 
pojem „sociálny“ vzala za svoj. Dá sa teda predpokladať, že arti-
kulovanie „sociálneho“ je dôsledkom pozitívneho prijímania tohto 
slova zo strany občianok a občanov. Naznačujú to aj texty, ktoré 
webová stránka publikovala v období, keď sa strana pripravovala 
na parlamentné voľby. Jej predstavitelia a predstaviteľky totiž opäť 
nadviazali na vládny diskurz a zdôrazňovali, aká je potrebná „ob-
nova princípov spravodlivej a sociálnej politiky“. (Radičová, Obnovme 
princípy spravodlivej a sociálnej politiky, 13. 11. 2009) 

Preberanie výrazov nebolo to jediné, čo mali opozičné a vládne 
diskurzy spoločné. Hoci išlo o rozdielne politické ciele a o často 
protichodné názory, opozícia aj vláda používali v analyzovaných 
materiáloch podobné stratégie. Kým vláda uprednostňovala pater-
nalistickú stratégiu, na základe ktorej sa štát mal starať o občianky 
i občanov a ochraňovať ich, SDKÚ-DS zvolila heroistickú naratív-
nu stratégiu, podľa ktorej krajina potrebovala ľudí, čo obnovia po-
riadok a opravia chyby po vláde Roberta Fica. Tento heroistický 
princíp sa zakladal na kritike vlády, tematizovaní škandálov okolo 
verejných obstarávaní, tendrov a pod. Pomenovanie nedostatkov 
vytvorilo priestor na predostretie vlastných návrhov na nápravu, 
z ktorých predstavitelia strany vyšli ako hrdinovia, ktorí prídu kra-
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jinu zachrániť. Tento dojem upevňovali slová ako „nevyhnutná ob-
nova“, „skutočná alternatíva“ alebo „ekonomická záchrana“.

Kríza zohrala vo vytváraní tohto obrazu hrdinstva dôležitú úlo-
hu. V každom texte sa spájala s kritikou vlády – či už všeobecným 
tvrdením, že vláda nekoná, alebo kritikou konkrétnych krokov. 
Predstavitelia a predstaviteľky SDKÚ-DS sa zamerali predovšet-
kým na ekonomické problémy, najmä na nezamestnanosť a štát-
ny rozpočet. O zdôrazňovaní ekonomiky svedčí aj časté používa-
nie spojenia „občania – daňoví poplatníci“. Kríza sa konštruovala 
ako dôvod na spojenie politických a spoločenských síl, treba však 
dodať, že len v teoretickej rovine. Tak ako autorky a autori textov 
obviňovali vládu, že nechce spolupracovať a neprijíma ich návrhy, 
rovnako vláda kritizovala opozíciu, že do parlamentu svoje návrhy 
nepredkladá. Aj tu poslúžila kríza ako prostriedok na politický boj 
a vzájomnú kritiku opozície a koalície.

V konštruovaní významu krízy na webovej stránke SDKÚ-DS doš-
lo ešte k jednému významnému posunu – kým v prvých textoch bola 
kríza výzvou na konanie vlády a neskôr mala podľa autorov nega-
tívne dôsledky preto, lebo vláda nekonala dostatočne a včas, nako-
niec to bola práve kríza, ktorá „obnažila neschopnosť súčasnej vlá-
dy zabezpečiť práva pacientov, zdravotníkov a zlepšiť úroveň služieb 
v zdravotníctve“. (Novotný, SDKÚ-DS spúšťa projekt Zdravé Slovensko, 5. 11. 2009) 

Chronologická zmena je viditeľná aj pri sledovaní cieľov textov, 
resp. ich autorov a autoriek. Prvé texty sa snažia o presadenie urči-
tých politických návrhov prezentovaných ako opatrenia proti krí-
ze. Ďalej však nastáva posun a je zrejmé, že strana sa pripravuje 
na parlamentné voľby, pretože prestáva hovoriť o potrebe vzájom-
nej spolupráce koalície a opozície, prezentuje nové webové strán-
ky, na ktorých publikuje vlastný program, väčšinou zarámcovaný 
potrebami, ktoré mali vzniknúť v dôsledku krízy a konania vlády. 

Pri porovnaní vládnych a opozičných diskurzov sú zjavné aj od-
lišnosti vo vymedzovaní sa ako „my“ – „oni“. Kým u predstaviteľov 
a predstaviteliek vlády ide o prezentovanie zámena „my“ v zmysle 
– my všetci, občania, občianky, som jeden/jedna z vás, a „oni“ sú 
opozícia, v textoch SDKÚ-DS dochádza k vytvoreniu trojice „my“ – 
strana, „oni“ – občianky, občania a „oni“ – vládna koalícia.

„Ľudia, ktorých stretávame na Slovensku však veľmi dobre ve-
dia, že nielen kríza, ale hlavne neschopnosť vlády a korupcia môžu 
za súčasné problémy Slovenska.“ (Odpočet vlády Roberta Fica a spustenie strán-
ky www.oklamali.sk, 24. 2. 2010) 
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Najsilnejšie tento jav pôsobí pri zdôrazňovaní toho, ako členo-
via a členky strany chodia za „ľuďmi“, pýtajú sa na ich problémy 
a rozprávajú sa „s nimi“. Takýmto spôsobom strana legitimizovala 
kritiku vlády a vytvárala dojem, že môže hovoriť v mene občianok 
a občanov, pretože vie, čo si myslia. SDKÚ-DS vytvorila vo svojich 
textoch dojem „hlasu ľudu“, ktorý jej predstavitelia a predstavi-
teľky počúvali a podľa ktorého konali. Strana tento hlas potrebo-
vala aj na upevnenie svojej heroistickej stratégie, aby mala koho 
pred čím/kým zachraňovať.

Z hľadiska používania výrazových prostriedkov sú texty rozma-
nité, v závislosti od cieľa autorky či autora. Niektoré z nich sa nesú 
v oficiálnom tóne, nepoužívajú expresívne výrazy, sú čisto informa-
tívne. Iné sú naopak plné hovorových a sugestívnych vyjadrení, čím 
sa do značnej miery opäť približujú vládnym textom. 

„A Robert Fico neponúka program a riešenia, ale prekrýva všet-
ky svoje zlyhania šírením zloby.“ (Dzurinda, Obnovme úspešné Slovensko!, 9. 
11. 2009)

„Viacnásobne zbabrala informačný tender... Vyhrážala sa nezmy-
selnou socialistickou cenovou reguláciou a zatváraním do basy.“ 
(Štefanec, Euro je šanca o zodpovednosti, 2. 1. 2009)

„Nepodarilo sa im to. Mnohé záležitosti okolo tendra zostávajú 
zahalené stále rúškom tajomstva.“ (Prokopovič, Netransparentné tendre – 
bežná prax vládnej koalície, 20. 1. 2009)

Ako je zrejmé z citátov, k expresívnym vyjadreniam a metafo-
rám sa autori uchyľovali najmä pri kritike vládnych krokov. Na-
opak, pri predstavovaní vlastných politických návrhov zostal jazyk 
skôr informatívny a naoko neutrálny. Zaujímavé je, ako sa strana  
SDKÚ-DS vyhýbala slovu „reforma“, ktoré v minulosti často po-
užívala. V spoločnosti si však získalo negatívne asociácie, pretože 
pripomína obdobie radikálnych ekonomických zmien, ktoré sa 
prejavovali napríklad zvyšovaním cien. „Reformu“ v skúmanom 
období nahradili najmä slová „impulz“ a „opatrenie“. (Dzurinda, Eko-
nomika potrebuje nové silné impulzy, 23. 1. 2009) 

Na rozdiel od webovej stránky vlády, na stránke SDKÚ-DS sa 
objavila aj zmienka o matkách (hoci nie o ženách). Konkrétne išlo 
o návrh zvýšiť výšku „materského príspevku na 100 percent čistej 
mzdy po dobu jedného roka“. (Tamže) Matky, alebo ešte častejšie 
„mladé rodiny“ či „rodiny s deťmi“ sa tiež stali dôvodom na kriti-
ku vlády. Podľa SDKÚ-DS vláda nepodporovala „rodiny s deťmi“ 
alebo „mladé rodiny“, čo väčšina politických predstaviteľov stra-
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ny tematicky spojila s kritikou toho, že vláda nepodporovala ani 
„strednú vrstvu“6. Pohľad na chronologický vývoj v textoch pritom 
naznačuje, že s blížiacimi sa voľbami sa SDKÚ-DS zamerala viac 
na podporu strednej vrstvy. Podpora rodín a matiek sa totiž v ana-
lyzovaných materiáloch úplne prestala tematizovať. 

Príznačné je, že ani v jednom z textov, či už opozičných alebo 
vládnych, autorky a autori nepoužívali hľadisko rodovej rovnosti 
a nespomínali ani špecifickú situáciu žien. Krízu chápali – či už 
v období bagatelizovania alebo zvýznamňovania jej dôsledkov 
– ako rodovo neutrálnu. Podľa vyjadrení vlády aj SDKÚ-DS síce 
existovali skupiny, ktoré na krízu doplatili (alebo sa očakávalo, že 
doplatia) viac ako iné, kategória rodu však v tomto prípade nebola 
pre politikov a političky relevantná.

2  O b s a h o v á  a n a l ý z a  m é d i í  v  č a s e  k r í z y

Pre analýzu médií som si zvolila štyri denníky: dva najčítanejšie ce-
loslovenské mienkotvorné denníky SME a Pravda, najpredávanejší 
ekonomický denník Hospodárske noviny a najčítanejší bulvárny 
denník Nový čas. Do monitoringu sa dostali články, v ktorých sa 
objavilo jedno zo slovných spojení „finančná kríza“, „ekonomická 
kríza“, „hospodárska kríza“ a boli publikované od 1. januára 2009 
do 31. marca 2010. Podkladom pre analýzu sa tak stalo 6 331 člán-
kov, z toho 2 711 článkov z Hospodárskych novín, 1 620 článkov 
z denníka SME, 1 383 článkov z denníka Pravda a 617 článkov 
z Nového času. Pre spracovanie tohto veľkého množstva materiá-
lov bolo najvhodnejšie použiť obsahovú analýzu.

Zo širšieho pohľadu na články vyplynulo, že vybrané médiá ko-
pírovali témy nastolené vládou a opozíciou, ale prinášali aj vlastné 
podnety. V kontexte krízy sa venovali napríklad zmenám v zákon-
níku práce, opatreniam proti kríze, zvýšenej kriminalite, migrácii, 
národnostným menšinám, extrémizmu, zmenám na trhu práce, 
mzdám, doplnkovému dôchodkovému sporeniu, korupcii, škol-
stvu, voľbám do Európskeho parlamentu, prijatiu eura, plynovej 
kríze a pod. V nasledujúcej časti som vybrala niekoľko tém, ktoré 
sa v článkoch objavili. Konkrétne ide o rodovú rovnosť, ľudské prá-
va a diskrimináciu, pretože pre rodovú analýzu je zaujímavé, ako 
médiá opisovali vzťah medzi krízou a rodovou rovnosťou, ľudský-



128        r o d o v é  d ô s l e d k y  k r í z y

mi právami a ľudskými právami žien, či (a ako) sa venovali téme 
diskriminácie súvisiacej s krízou. Ďalej skúmam texty o extrémiz-
me a migrácii/migrantoch/migrantkách. Pri týchto článkoch som 
sa zamerala na to, akým spôsobom skúmané médiá konštruovali 
vzťah medzi extrémizmom, migráciou (na Slovensko aj do zahra-
ničia) a finančnou a ekonomickou krízou. Keďže tieto oblasti te-
matizoval aj Dušan Čaplovič, zaujímalo ma, aký je vzťah medzi 
významami vytvorenými v jeho textoch a obrazmi, ktoré prinášali 
v tejto oblasti médiá. Podobný dôvod ovplyvnil aj výber článkov 
o rómskom obyvateľstve. Keďže vo vládnych diskurzoch, v analýze 
legislatívy aj v rozhovoroch v materských centrách (Bratislava, Det-
va, Hriňová) zohrávalo postavenie Rómov a Rómok v spoločnosti 
dôležitú úlohu, venujem sa tejto téme aj pri obsahovom skúmaní 
vybraných médií.

2 .1  M i g r á c i a  z a  p r á c o u  a / a l e b o  z a  ľu d sk ý m i  p r á v a m i

Médiá najčastejšie tematizovali migráciu v súvislosti so zmenami 
na trhu práce, ktoré spôsobila finančná a hospodárska kríza. Veno-
vali sa analýzam trhu práce na Slovensku, pričom sa ukázalo (alebo 
predpokladalo – v závislosti od časového obdobia), že nezamestna-
nosť rastie aj preto, lebo sa domov vracajú ľudia, ktorí v minulosti 
odišli za prácou do zahraničia a vinou krízy o ňu prišli.

Analyzované médiá sa zhodli na tom, že firmy v zahraničí pre-
púšťajú v čase krízy „cudzincov“ ako prvých. Potvrdili to ľudia, kto-
rí sa už vrátili na Slovensko, ako aj odborníci či odborníčky v danej 
oblasti. Atmosféra článkov o navrátených sa však líšila podľa toho, 
kto sa vracal. Hospodárske noviny vydali článok, ktorý sa ako jedi-
ný pozeral na návrat ľudí zo zahraničia ako na šancu na zlepšenie 
ekonomiky a vedeckého prostredia na Slovensku. Zameral sa to-
tiž na „mozgy“, teda na vzdelaných ľudí, ktorí v zahraničí získa-
li pracovné skúsenosti a teraz môžu byť pre spoločnosť výhodou. 
„Na Slovensko sa tak vracajú špecialisti, ktorí získali na Západe 
cenné skúsenosti. Práve takýchto ľudí potrebujú firmy u nás ako 
soľ.“ (Novotný, Slovenské „mozgy“ sa vracajú späť domov, 5. 1. 2009)

Iný uhol pohľadu si zvolil Miroslav Čaplovič z denníka SME. 
Sústredil sa na Slovákov, ktorí pracovali v Írsku a po strate práce 
zneužívali miestny sociálny systém. 

„‚Ak stratia robotu a odpracovali v Írsku aspoň tri mesiace, majú 
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nárok na sociálne dávky. Za týždeň to vychádza zhruba na 200 eur. 
Vrátia sa domov a vyberajú si tieto peniaze z bankomatu,‘ upozor-
ňuje. Navrátilci sa nenahlásia na úrade práce, takže v Írsku ich re-
gistrujú ako nezamestnaných, ktorí tam stále žijú.“ (Čaplovič, Niektorí 
Slováci si doma užívajú írske dávky, 9. 3. 2009) 

Tento článok, spolu s ďalšími podobnými textami, nezobrazuje 
ľudí, ktorí v zahraničí prišli o prácu, ako obete krízy, ale ako tých, 
ktorí ju využívajú. Nenaznačuje však, o akú skupinu obyvateľstva 
by v tomto prípade mohlo ísť, kto konkrétne sociálny systém Írska 
zneužíva. Kľúčové tvrdenie článku sa zakladá na výpovedi jedné-
ho človeka, autor ďalej nehľadá zdroje, ktoré by takéto vyhlásenia 
potvrdili, vyvrátili alebo doplnili. Skúsenosť jednotlivca sa v tomto 
prípade považuje za dostatočne relevantný fakt.

Osobitnou skupinou ľudí v zahraničí, o ktorej médiá písali, bo-
li Rómovia a Rómky. V článkoch sa často vytváral obraz strachu 
z toho, že sa začnú vo veľkých počtoch vracať domov, čím sa naz-
načovalo, že na rozdiel od „mozgov“ ich návrat nie je pre spoloč-
nosť výhodný. Napríklad článok denníka Pravda vyjadruje obavy 
z toho, že sa do jednej obce vrátia Rómovia a Rómky, ktoré odišli 
do zahraničia za prácou. Hoci v článku sa ich príbuzní vyjadrujú, 
že sa vrátiť nechcú, obavy z rómskeho obyvateľstva sú z textu zrej-
mé: „[S]tovky Pavlovčanov už pred niekoľkými rokmi vycestovali 
za prácou do Anglicka. Zatiaľ nebadať, že by sa húfne vracali. Ak 
by sa tak stalo, vznikol by problém – rýchlo by narástla nezamest-
nanosť. Miestni si to nechcú pripustiť.“ (Macko, Rómom z Pavloviec práca 
v Anglicku zmenila život, 9. 3. 2009) 

Tieto tri príklady naznačujú, že o jednom z dôsledkov hospo-
dárskej krízy – o návrate ľudí pracujúcich v zahraničí – sa písalo 
pozitívne aj negatívne v závislosti od toho, kto sa domov vracal. 
Zároveň sa však vytvorilo akési hodnotenie ľudí na základe toho, 
či a kde na pracovnom trhu sa dokážu uplatniť, ako môžu prispieť 
k ekonomickej situácii v krajine, čím sa podporovala myšlienka ob-
čianstva závislého od schopnosti generovať príjem. (Pozri Pietruchová, 
Rodová skúsenosť s krízou z pohľadu strednej Európy, 2010)

Keďže médiá prinášali informácie o tom, ako práce v západo-
európskych krajinách alebo USA ubúda a ľudia sa odtiaľ vracajú 
na Slovensko, začali hľadať alternatívy pre tých, ktorí doma za-
mestnanie nemajú. Napríklad podľa článkov v Hospodárskych 
novinách sa oplatilo vycestovať do Ruska alebo na Blízky východ, 
pretože sa tam dala nájsť dobre platená kvalifikovaná práca. 
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Ďalšou témou v kontexte migrácie obyvateľstva za prácou bo-
lo zneužívanie pracovnej sily v Českej republike. V jednom prípade 
sa písalo o ľuďoch zo Slovenska, ktorí robia na „lízing“ cez „polo-
legálne agentúry“. Pracujú dlhé hodiny za menej než minimálnu 
mzdu a kríza ich podmienky ešte zhoršila, pretože šancu na náj-
denie inej práce na Slovensku nemajú. V druhom prípade médiá 
priniesli správy o tom, že migranti a migrantky zažívajú v Česku 
násilie, fyzické útoky i sexuálne obťažovanie. Medzi oslovenými 
alebo spomenutými neboli ľudia zo Slovenska, nie je tak zrejmé, 
či násilie zažívali napríklad aj tí, ktorí pracovali v zlých podmien-
kach na „lízing“. Médiá oslovili migrantov z Ukrajiny, Vietnamu 
a z Mongolska a kritizovali prístup zo strany firiem, ktorý označili 
za „neľudský“. Na druhej strane sa však nezaoberali oprávnenos-
ťou a „ľudskosťou“ prístupu zo strany Ministerstva zahraničných 
vecí ČR, ktoré naplánovalo odsun týchto ľudí do domovských kra-
jín. Ten sa mal realizovať aj vďaka kúpe letenky a hotovosti vo výš-
ke 500 eur. 

„K odchodu sa cudzincov snažia motivovať v strachu, že po pre-
pustení z práce sa ocitnú na ulici, uchýlia sa ku kriminalite, alebo 
ich jednoducho pohltí podsvetie.“ (Szalai, Cudzincom sa z Česka ani za 500 
eur a letenku nechce, 5. 3. 2009) Z článku sa ďalej čitateľka dozvedá, že pri-
sťahovalcom sa, ako uvádza titulok, „odísť nechce“, pretože v do-
movskej krajine majú problémy, dlhy alebo si nemôžu nájsť prácu. 
Autor však nerieši to, či je v takomto prípade rozhodnutie minis-
terstva oprávnené a aké dôsledky môže mať pre tých ľudí, ktorí 
sa vrátia do domovskej krajiny, ale je pre neho problémom, že sa 
títo ľudia pravdepodobne aj tak vrátia a spôsobia Českej republike 
ďalšie ťažkosti.

Zneužívanie prisťahovalcov a prisťahovalkýň, ktoré ako prvé 
doplácajú na krízu stratou zamestnania, otvorilo (či už to bolo 
v článkoch explicitne vyjadrené alebo nie) sociálnu problematiku 
v čase krízy. Hoci pozornosť väčšiny médií sa sústreďovala najmä 
na hospodársky úpadok, niektoré články v denníkoch SME, Prav-
da aj Hospodárske noviny tvrdili, že hoci sa o kríze píše v súvislosti 
s bankami, ekonomickými problémami a zvyšovaním nezamestna-
nosti, recesia sa dotkne viac chudobných ako bohatých. Objavili sa 
hypotézy, že kríza prehĺbi chudobu.

„A napokon, ak sa začína prepúšťať, ako prvé sú ‚na rane‘ viac 
ohrozené alebo znevýhodnené skupiny občanov – starší ľudia, ženy 
(s deťmi), Rómovia... Vo všeobecnosti sa teda potvrdzuje nemilo-
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srdný účinok krízy – že chudobní môžu byť ešte chudobnejší a so-
ciálne slabí ešte slabší. A že politici, nech už sa v boji proti kríze 
snažia do roztrhania tela, alebo aj vôbec nie, nemusia mať strach, 
že sa z nich stanú – ako sa hovorí – uchádzači o zamestnanie.“ 
(Kopcsay, Kríza ohrozuje ohrozených, 21. 4. 2009)

Médiá zverejnili aj apely na rozvinuté krajiny, zdôrazňovali, že 
kríza nesmie byť výhovorkou na to, aby sa obmedzila, zastavila ale-
bo neposilnila pomoc rozvojovým krajinám, pretože to môže mať 
vážne následky. Za celých pätnásť mesiacov sa len jeden článok ve-
noval tomu, ako sa hospodárska kríza dotkne štátov v Afrike7, inak 
sa písalo väčšinou o Európe, USA a zriedkavo o Číne.

Články o migrantkách a migrantoch sa spájali s témami ako kri-
minalita a extrémizmus. Médiá písali o tom, že po strate práce sa 
môžu ľudia zo zahraničia uchýliť ku kriminalite. Tá, spolu s pred-
stavou o tom, že domácemu obyvateľstvu berú prácu v čase krízy, 
môže posilňovať extrémistické, xenofóbne a rasistické názory.

2 . 2  E x t r é m n a  s i t u á c i a  v o l á  p o  e x t r é m i z m e ?

Extrémizmus, nenávisť voči ľuďom z iných krajín alebo nenávisť 
voči rómskemu obyvateľstvu, aj tieto témy sa spomínali v súvislosti 
s krízou. Tematizované oblasti boli veľmi rozmanité, od odsúde-
nia extrémistov až po podporovanie (väčšinou skryté a len ťažko 
hodnotiť, či vedomé alebo nevedomé) stereotypov o Rómoch či 
prisťahovalkyniach. Médiá sa sústredili na to, akým spôsobom ex-
trémisti menia svoju taktiku a ako ju prispôsobujú aktuálnej spo-
ločenskej situácii. 

„Mladíci v Lichtenbergu už nechodia po uliciach vyholení, 
v bomberách a kanadách. Ich oblečenie je menej nápadné, nosia 
bežné šiltovky a navzájom sa spoznávajú vďaka nápisom a znakom 
na vetrovkách. (...) Rovnako zmenili taktiku aj ich politické špičky. 
‚Predtým útočili na Židov, cudzincov a hovorili o návrate tretej ríše. 
Teraz sa sústreďujú na nezamestnanosť, vystupujú proti globalizá-
cii a bojujú za sociálnu rovnosť,‘ opisuje pre SME maniere pravi-
cových extrémistov Jochen Bluhm.“ (Hudec, Neonacisti objavili zbraň. Krízu, 
26. 3. 2009)

Podľa viacerých článkov extrémisti vymenili taktiku „jednodu-
chého“ fyzického útoku za politické manévrovanie, zmenili svoju 
rétoriku podľa aktuálnej politickej a spoločenskej situácie. To sa 
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týkalo nielen extrémizmu v zahraničí, ale aj na Slovensku. Nárast 
nezamestnanosti, zhoršená ekonomická situácia a diskurzy, podľa 
ktorých rómske obyvateľstvo dostáva od štátu veci zadarmo (so-
ciálne byty, neplatenie energií, príspevok na stravu dieťaťa v škole 
a pod.), mali byť dôvodom na zvýšený výskyt extrémizmu. Takéto 
názory pritom mohli podporovať aj médiá, napríklad článok Ne-
platiči zničili, čo sa dalo. Mesto má pre nich milión eur, podľa ktorého 
sú takmer všetci obyvatelia a obyvateľky „nezamestnaní, nevzde-
laní a neprispôsobiví. Neplatia nájomné a ničia mestský majetok. 
A predsa im o dva mesiace mesto odovzdá ďalšie bytovky.“ (Barát, 20. 
2. 2009) Napriek názvu a uvedenému citátu sa autor v závere člán-
ku dostáva k tvrdeniu, že v tejto komunite žijú aj ľudia, ktorí nie 
sú „problémoví“. Vytvára sa obraz o dvoch skupinách – „miešan-
ci“, keď žijú v domácnostiach Rómovia a Nerómky a tzv. „indiá-
ni alebo olašskí Rómovia“, ktorí sú v texte označení za tých zlých, 
neprispôsobivých. Novinár dal v článku priestor na vyjadrenie 
iba mužovi, ktorí žije s Nerómkou a vymedzuje sa voči „olašským 
Rómom“, čím potvrdil spojenie tejto skupiny ľudí s kriminalitou 
a problémami. V texte nie je žiadne vyjadrenie, ktoré by bolo proti-
váhou tohto tvrdenia.

Stereotypy o Rómkach a Rómoch sa v médiách objavovali často. 
Ďalším príkladom môže byť výber fotografií. K článku Vladimíra 
Jancuru Chlap bez práce siahne po fľaši. Ďalej je už kriminál hovorí do-
centka Gabriela Lubelcová, ktorá sa na Univerzite Komenského dl-
hodobo venuje sociálnej kriminológii, o kriminalite na Slovensku, 
o tom, či a ako ju ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať kríza. Len 
v odpovediach na dve otázky sa venuje tzv. rómskej kriminalite.

„Vo verejnosti možno vzniká prehnaná predstava o kriminalite 
Rómov. Bez objektívnych poznatkov ju nemožno presvedčivo vy-
vrátiť. Nejde len o kriminalitu navonok, z osád do okolitých obcí. 
Treba lepšie spoznať kriminalitu vnútri samotných rómskych ko-
munít, napríklad úžeru. Zatiaľ je to uzavretý svet a my nevieme, 
ako to tam funguje.“ (Jancura, Chlap bez práce siahne po fľaši. Ďalej je už kriminál, 
3. 10. 2009)

Napriek tomu, že článok sa zaoberá kriminalitou vo všeobec-
nosti a Lubelcová nehovorí o zvýšenej kriminalite Rómov, článok 
„ilustruje“ fotografia rómskeho obyvateľstva. Pri názve Chlap bez 
práce siahne po fľaši. Ďalej je už kriminál a popiske fotografie, ktorá 
je výberom zo slov interviewovanej docentky o potrebe poznania 
kriminality v rómskych komunitách, si čitateľka spojí kriminali-
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tu, alkoholizmus a násilie práve s rómskym obyvateľstvom, čím sa 
potvrdzujú nielen stereotypy, ale aj argumenty, ktorými operujú 
extrémisti a o ktorých sa v mnohých článkoch písalo.

Stereotypné predstavy o rómskom obyvateľstve sa v médiách 
reprodukovali pomerne často, podporovali sa aj slovnými spoje-
niami ako „rómska kriminalita“, „rómska otázka“ alebo „rómsky 
problém“. Ďalším faktorom, ktorým sa takéto stereotypné a čas-
to nepriateľské postoje reprodukovali, bola skutočnosť, že hoci sa 
o nich písalo často, Rómovia a hlavne Rómky dostávali len zriedka 
možnosť vyjadriť svoj názor.

Na takéto problémy upozornil kultúrny antropológ Jaroslav 
Mušinko v rozhovore pre denník Pravda. Podľa neho je problema-
tické aj slovné spojenie „rómska kriminalita“, pretože sa zameriava 
na kriminalitu nejakého etnika, pritom ju však nevie ani presne 
zistiť, nemá ju ako porovnať napríklad s kriminalitou etnických 
Slovákov alebo Maďarov, pretože také štatistiky neexistujú. Navyše 
odpútava pozornosť od toho, že kriminalita Rómov sa spája s chu-
dobou, čím nenasmerúva politické rozhodnutia a opatrenia správ-
nym smerom. „Najradšej poukazuje na negatíva Rómov. Hoci sú to 
negatíva chudoby. Áno, máme medzi chudobnými výrazné zastú-
penie Rómov, to však nie je etnická, ale sociálna charakteristika.“ 
(Jancura, Je kríza, Rómovia sú prví na rane, 11. 8. 2009) 

Na podobné problémy upozorňovalo viac článkov, predovšet-
kým takých, ktoré sa zameriavali na stúpajúcu popularitu extré-
mizmu. Dôkazom tohto extrémistického trendu boli podľa médií 
aj voľby do Európskeho parlamentu, prípadne parlamentné voľby 
v niektorých európskych krajinách. Novinárky a novinári písali aj 
o útokoch proti Rómom a Rómkam v Maďarsku, opisovali tragic-
ké udalosti a morálne (či už explicitne alebo implicitne) odsúdi-
li páchateľov. Napriek tomu sa články nedostali za hranicu opisu 
a analýzy, zväčša sprostredkovanej odborníkom, a nehľadali mož-
nosti riešenia situácie.

2 . 3  P r e čo  j e  p ot r e b n á  r o v n o s ť  ž i e n  a  m u ž o v

Témou rodovej rovnosti sa médiá zaoberali len okrajovo, ale 
na rozdiel od analyzovaných vládnych a opozičných diskurzov sa 
v médiách aspoň objavila. Išlo o rozhovor s českou sociologičkou 
Jiřinou Šiklovou, o preložený prejav Hillary Clinton Ženy si zaslúžia 
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rovnosť alebo o správy o finančnej a hospodárskej kríze. Zaujímavá 
pritom bola argumentácia, prečo je rodová rovnosť v spoločnosti 
dôležitá. 

Zdôrazňovanie ekonomického rastu a úpadku, ekonomických 
a hospodárskych aspektov života a politiky sa premietlo aj do ar-
gumentácie o potrebe rodovej rovnosti. 

„Zvlášť uprostred tejto finančnej krízy musíme myslieť na to, čo 
nám hovorí narastajúci počet výskumov: podpora žien je investícia 
s vysokou výnosnosťou, ktorej výsledkom sú silnejšie ekonomiky, 
energickejšie občianske spoločnosti, zdravšie komunity a väčšia 
stabilita a mier. Investovanie do žien je spôsob podpory budú-
cich generácií; ženy míňajú viac zo svojich príjmov na jedlo, lieky 
a vzdelanie detí.“ (Clinton, Ženy si zaslúžia rovnosť, 8. 3. 2009)

Novinárky a novinári si len výnimočne kládli otázku, akým spô-
sobom môže kríza ovplyvniť život a prácu žien. A aj keď túto té-
mu otvorili, neanalyzovali ju hlbšie, zväčša zastali na úrovni rodo-
vých stereotypov. Príkladom bol článok, podľa ktorého v čase krízy  
môžu zamestnávatelia nútiť ženy, aby nezostávali na rodičovskej 
dovolenke príliš dlho, pretože by mohli prísť o prácu. Na ilustrova-
nie tohto problému text využil prípad konkrétnej ženy – francúzskej 
ministerky spravodlivosti Rachidy Dati. V jej prípade sa diskutovalo 
o tom, či sa po pôrode svojej dcéry nevrátila do práce „priskoro“. 

„‚Zamestnávatelia môžu teraz použiť jej prípad, aby zatlačili 
na ženy. Najmä v časoch, keď sa pre ekonomickú krízu bude pre-
púšťať,‘ tvrdí Sturdutsová. Ešte tvrdšia bola Florence Montreynau-
dová, ďalšia aktivistka za práva žien, ktorá je štvornásobná mama. 
‚Je to ako z 20. rokov minulého storočia, keď sa pätina detí narodi-
la v továrňach.‘“ (am, Bola francúzska supermama príliš rýchla?, 11. 1. 2009)

V tomto článku sa na ženu, ktorá môže slúžiť ako rolový mo-
del vyvíja tlak, pretože by mala cítiť zodpovednosť za osud a prá-
cu ostatných žien. Opäť sa v médiách prejavila prax, ktorá je pri 
političkách a iných úspešných ženách pomerne častá, do pomy-
selnej opozície sa dostávajú jej pracovné a rodinné skúsenosti. 
Spochybňuje sa buď to, že môže byť dobrou matkou, manželkou, 
partnerkou, alebo to, že môže byť dobrou političkou, právničkou, 
sudkyňou. U francúzskej ministerky sa spochybnenie jej skúsenos-
tí – pracovných a rodinných – umocňuje tým, že sa na ňu prenáša 
zodpovednosť zamestnávateľov. Za tlak na ženy a ich potenciálne 
prepustenie z práce už nie sú zodpovední zamestnávatelia, ale poli-
tička, ktorá im to podľa článku „zľahčila“.
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Toto je jeden z príkladov, v ktorých sa prejavilo, že hoci médiá 
môžu prinášať témy o rodovej rovnosti a zdôvodňovať rovnosť žien 
a mužov rôznymi argumentmi, zvnútornenie tejto témy u väčšiny 
novinárok a novinárov chýba. Dokazuje to aj skutočnosť, že médiá 
nepoužívajú rodovo citlivý jazyk, neuplatňujú rodové hľadisko, či 
už píšu o finančnej a hospodárskej kríze alebo o akejkoľvek inej 
téme. Absencia takéhoto zvnútornenia spôsobuje, že novinárky 
a novinári sami neprinášajú témy, ktoré by sa rodovej rovnosti ve-
novali, neprišli napríklad s témou rozdielnych dôsledkov krízy či 
protikrízových opatrení pre ženy a mužov. Chýbajú teda dva aspek-
ty rodovej rovnosti: 
– tematický – články, ktoré by sa venovali rodovej rovnosti ako 

dôležitej téme, 
– horizontálny – uvedomovanie si skutočnosti, že uplatňovanie 

rodového hľadiska je dôležité pri akejkoľvek problematike a do-
siahnutie rodovej rovnosti bez neho nie je možné. 

3  Z h r n u t i e :  Ro d o v é  r o z m e r y  k r í z y  s a  n e zo h ľa d ň o v a l i

Vládne diskurzy, opozičné diskurzy a články v médiách spájala jed-
na významná skutočnosť – pri písaní o finančnej a ekonomickej 
kríze nezohľadňovali rodové hľadisko, nevyužívali rod ako kate-
góriu, prostredníctvom ktorej mohli krízu tematizovať. Zaoberali 
sa predovšetkým ekonomickými témami, trhom práce, nezamest-
nanosťou, navrhovanými a prijatými protikrízovými opatreniami, 
a načrtli aj sociálne problémy, s ktorými kríza podľa nich súvisela. 
Svoje argumenty však stavali na predpokladanom rovnovážnom 
rozdelení moci medzi ženami a mužmi. Nezamýšľali sa nad rôzny-
mi dôsledkami, ktoré recesia mohla mať pre mužov a ženy, ale ani 
pre rôzne skupiny žien a rôzne skupiny mužov (v závislosti od et-
nickej príslušnosti, sociálneho statusu, vzdelania, zamestnania, re-
giónu a pod.). 

Vo vládnych, opozičných aj mediálnych textoch dochádzalo 
k zneviditeľňovaniu žien, a to rôznymi spôsobmi. Viac sa naprík-
lad tematizovali maskulinizované odvetvia hospodárstva, napr. au-
tomobilový alebo stavebný priemysel, nehovorilo sa o tých odvet-
viach hospodárstva, v ktorých pracujú prevažne ženy. Zároveň však 
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dochádzalo k zneviditeľňovaniu žien aj iným spôsobom – prostred-
níctvom jazyka. Vo všetkých analyzovaných textoch autori a autor-
ky používali generické maskulínum, podstatné a prídavné mená 
mužského rodu pre označovanie mužov aj žien – politici, ekonó-
movia, odborníci, zamestnanci, zamestnávatelia a pod. Ako uvádza 
Jana Valdrová (2005), v angličtine, francúzštine, nemčine a iných ja-
zykoch bol tento jazykový úzus identifikovaný ako mechanizmus, 
ktorý znevýhodňuje ženy, pretože podľa psychologických testov 
mužský jazykový tvar navodzuje predstavu muža. V kontexte člán-
kov, prejavov, vyhlásení a tlačových konferencií o kríze tak došlo aj 
v dôsledku používania rodovo necitlivého jazyka k vytvoreniu doj-
mu, že recesia ovplyvnila predovšetkým mužov.

Rodovo nevyvážený jazyk patrí medzi najčastejšie formy skrytej 
diskriminácie, ktorá vedie k reprodukcii stereotypných rolí žien 
a mužov (GITA). Podľa Normana Fairclougha (2008) je súčasťou de-
mokratizácie diskurzov a jedným z troch základných spôsobov ich 
pretvárania práve nahrádzanie otvorených prejavov diskriminácie 
jej skrytými formami. V politických diskurzoch – v opozičných 
aj vládnych – sa prejavuje ešte jedna oblasť, ktorú Fairclough ra-
dí k demokratizácii diskurzov, a to informalizácia jazyka. Po-
litici a političky formulujú svoje písomné texty aj prejavy, akoby 
komunikovali so známymi. Vyhýbajú sa odborným alebo cudzím 
výrazom, nepoužívajú tie slová, ktoré vzbudzujú u obyvateľstva 
negatívne konotácie (napr. reforma), a viac sa v ich slovníkoch na-
chádzajú slová, ktoré verejnosť dobre prijíma (sociálnosť, solida-
rita, zodpovednosť, sloboda a pod.). Tieto procesy naznačujú, že 
prejav političiek a politikov nie je náhodný, ale venuje sa mu čoraz 
väčšia, hlavne odborná pozornosť, čo Fairclough označil za ďalší 
základný spôsob pretvárania diskurzov – technologizáciu diskurzov. 
Odborníci a odborníčky tak radia ľuďom (nielen) v politike, akým 
spôsobom majú komunikovať, aby dosiahli svoj cieľ, aby na publi-
kum pôsobili čo najpresvedčivejšie a pod. Fairclough nazýva tieto 
procesy technológie diskurzov (2008, s. 215) a podľa neho zahŕňajú 
napríklad používanie špecifickej slovnej zásoby, gramatiky, intoná-
cie a neverbálnej komunikácie.

Aj tretí základný spôsob pretvárania diskurzov – komodifikáciu – 
možno identifikovať v textoch opozičnej strany SDKÚ-DS a v mé-
diách. V mnohých textoch sa ľudia ponímali predovšetkým ako 
zamestnanci či pracovná sila, ich hodnota sa odvodzovala od (po-
tenciálnej) pozície na trhu práce a od možnosti odvádzať dane štá-



K r í z a  v  p o l i t i k e  a  v  m é d i á c h         137

tu. Na stránke sdku-ds.sk sa to prejavilo referovaním na občianky 
a občanov ako na „daňových poplatníkov“. V médiách sa tento jav 
objavil najmä v textoch o trhu práce, zvyšujúcej sa nezamestnanos-
ti alebo o migrácii za prácou, o ľuďoch, ktorí sa vracajú domov zo 
zahraničia, kde pre krízu prišli o prácu.

Pri pohľade na diskurzy sú identifikovateľné aj ciele politickej 
manipulácie, ktoré uviedol Edelmann. Tak opozičné, ako aj vlád-
ne diskurzy usilovali o vytvorenie predstavy, že publikum (obča-
nia a občianky = voliči a voličky) ovplyvňuje ich politické aktivity. 
Dialo sa to prostredníctvom zdôrazňovania, že političky a politici 
chodia medzi ľudí, preto poznajú potreby občanov a podľa toho 
aj konajú. Tento cieľ bol evidentný aj pri podpore účasti na voľ-
bách do Európskeho parlamentu. Dôležitou súčasťou vládnych aj 
opozičných textov bola exklúzia politických oponentov, teda vy-
tvorenie obrazu nepriateľa, ktorý ohrozuje „správne“ smerovanie 
politiky. Hoci bola táto tendencia silnejšia vo vládnych diskurzoch, 
predovšetkým v diskurze premiéra Roberta Fica, nevyhla sa jej ani 
opozícia. Takáto exklúzia podporovala hlavné naratívne stratégie 
diskurzov, paternalistickú a heroistickú. Pri vládnych diskurzoch 
prevládala paternalistická stratégia, v ktorej štát a jej predstavitelia 
zohrávali úlohu ochrancov a vychovávateľov občianok a občanov. 
V opozičných diskurzoch prevažovala heroistická naratívna straté-
gia. Politici konštruovali a rozširovali predstavu neschopnej vlády, 
čím vznikol priestor na vytvorenie obrazu hrdinov (opozičných po-
litikov), ktorí zachránia občianky a občanov spod vplyvu vládnej 
politiky. 

Analýza diskurzov naznačila, že hoci mali predstavitelia vlády a 
opozície rozdielne názory, v mnohých prípadoch používali podob-
né nástroje na ich presadenie. Vzájomnú interakciu diskurzov po-
tvrdili aj slová, ktoré prechádzali z jedného diskurzu do druhého 
(napr. „sociálny“ alebo „populizmus“), či už so zmenou významu 
alebo nie. 

A akú úlohu v tom zohrala finančná a ekonomická kríza? V po-
rovnaní s periodizáciou krízy podľa ekonóma Karola Morvaya 
(2010), ktorá vychádza z prístupu vlády k ekonomickej recesii a kto-
rá ovplyvnila výber časového horizontu článkov pre analýzu, je 
zrejmé, že bagatelizácia krízy vládou nebola len chronologická, ale 
hlavne tematická. To znamená, že vláda zľahčovala dôsledky krí-
zy iba v niektorých oblastiach, a naopak, tam, kde sa to zhodo-
valo s jej politickými cieľmi, zdôrazňovala potenciálne negatívne 
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dôsledky krízy už na konci roka 2008 (napr. druhý pilier dôchod-
kového sporenia). Tu kríza nahradila predchádzajúce argumenty 
vlády a využívala sa na podporu už plánovaných politických kro-
kov. Vláda, rovnako ako opozícia, využívala krízu na znemožnenie 
svojich politických oponentov a potvrdenie správnosti svojej poli-
tiky. Hlavnou charakteristikou konštruovania krízy je jej využitie 
ako prostriedku na politický boj. 

Vo vybraných médiách tvorila kríza rámec pre rôzne témy – 
od rastu nezamestnanosti, cez bulvárne správy o herečkách, her-
coch a príprave nových filmov až po sociálne problémy a rozmá-
hajúci sa extrémizmus. Otvorili sa nové témy, ako návrat ľudí, 
ktorí v zahraničí prišli o prácu, rast kriminality alebo dôsledky 
sociálnych problémov pre šírenie extrémistických názorov. Vybra-
né denníky sa len zriedka zameriavali na hľadanie príčin situácie 
alebo potenciálnych riešení. Navyše často reprodukovali stereotyp-
né predstavy o ženách a mužoch alebo o rómskom obyvateľstve, 
čím prispievali k spoluvytváraniu nerovnomerných mocenských 
vzťahov v spoločnosti. Pri písaní a hovorení o Rómkach a Rómoch 
sú zjavné stereotypy, ktoré sa objavili tak v diskurze vicepremiéra 
Dušana Čaploviča, ako aj v mediálnych článkoch a v rozhovoroch 
so ženami v materských centrách. Tento kruh názorov, ktoré sa 
prenášajú a vzájomne ovplyvňujú (spoločnosť – médiá – politika) 
naznačuje komplikované vzájomné vzťahy medzi každodennými 
skúsenosťami a rôznymi diskurzmi. Naznačuje však aj to, že ne-
stačí nejaký problém iba tematizovať, ale záleží aj na tom, akým 
spôsobom sa o téme hovorí, že je potrebné do mainstreamových 
diskurzov zahrnúť aj samotných ľudí, ktorých sa téma dotýka, ako 
aj odborníkov a odborníčky z rôznych oblastí, ktoré sa téme ve-
nujú. Práve v dialektickom vzťahu medzi diskurzmi a spoločenský-
mi štruktúrami spočíva možnosť ich pretvárania a konštruovania 
spravodlivejších modelov spoločnosti.

Poznámky

1 Pod ideológiami tu v súlade s Faircloughovou (2008) definíciou chápem ozna-
čovania, spoluvytvárania a interpretácie fyzického sveta a spoločenských vzťahov, 
ktoré sú súčasťou produkcie, distribúcie a spotreby diskurzov, a ktoré sa podieľajú 
na produkcii, reprodukcii a transformácii mocenských vzťahov. Ideológie sú naje-
fektívnejšie vtedy, keď sú prijímané ako samozrejmé a stanú sa súčasťou „zdravého 
rozumu“.
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2 Ani v tomto prípade však netreba zabúdať na dialektický vzťah medzi diskur-
zom a spoločenskými a politickými štruktúrami – tak ako diskurzy ovplyvňujú 
politické a spoločenské štruktúry, tieto zase spoluformujú vytváranie diskurzov.

3 Zvratné zámeno „sa“ chýba v citovanom texte. 
4 Chybná koncovka bola použitá v citovanom texte. 
5 V citovanom texte sa označuje veľkým písmenom ako „Rómska problematika“, 

„Rómska otázka“.
6 Kritika nedostatočnej podpory rodín a strednej vrstvy zo strany vlády sa väčši-

nou vyskytovala spolu v jednej vete.
7 Pričom, ako už je zvykom v médiách na Slovensku, sa Afrika zjednodušene chá-

pala ako celok a neartikulovali sa špecifiká a rozdiely štátov na africkom kontinen-
te.

8 V literatúre sú uvedené iba texty, ktoré sú v analýze citované. Všetky materiály 
získané z monitoringu webovej stránky Úradu vlády SR sú prístupné v knižnici 
ASPEKTU.

9 V literatúre sú uvedené iba texty, ktoré sú v analýze citované. Všetky materiály 
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